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 لذكرى إسحق رابينفـعـالـيـة 
 قسم المجتمع العربي -القطريطاقم مركز اإلرشاد : بتصرف ترجمة

 

 
 

 :مدخل
ـْدع   ْأب  ر  اللغة: في   .: اإلصالح بين المتخاصمين وإزالة الخالف بينهمالـصَّ
الغتيال رئيس الحكومة ووزير الدفاع  24 -ه السنة تحيي دولة إسرائيل الذكرى الـ هذفي 

 إسحق رابين.

كادت تمزق النسيج الناعم الذي يربط بين  أثار اغتيال إسحق رابين خالفات ونقاشات حادة
 بوجود حياة مشتركة.جماهير مختلفة في المجتمع اإلسرائيلي ويسمح 

هي وقت لحساب النفس وفرصة للتحدث حول الحاجة إلى تضميد  ذكرى اغتيال إسحق رابين
 الجروح ورأب الصدوع التي حدثت في المجتمع اإلسرائيلي، لتعزيز التضامن والتكافل عبر

ما يضمن قدرة إسرائيل، وهي بمثابة تحقيق حلم أجيال، على  ،والتسوية واالتفاق االحتواء
 .مكان للجميعالسماح وعلى منح 

 :للمعلم
ن من عدة نشاطات يستطيع المعلم أن يختار منها  مبنى ح مرف ق بشعار وهو مكوَّ الفعالية المقتر 

 .ما يالئم صفه
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  :األهداف

الغتيال رئيس  24 -الشعار الذي تم تصميمه إلحياء الذكرى الـ الطالب  ناقشأن ي 

 .يقوموا باستيضاح عالقته بهذه الذكرىالحكومة ووزير الدفاع إسحق رابين، وأن 

وأن يقوموا باستيضاح "،  مكان للجميعمعنى المصطلح " الطالب  حصأن يتف 

 .الشروط الضرورية لتوفير مكان كهذا

 

 الفئة المستهَدفة:
 طالب المدارس اإلعدادية. 

 

 :مبنى الفعالية
 ." من المثالية إلى الواقع -مكان للجميعحلقة حول الشعار ونشاط مكمل: "  

 24 -الذي تم تصميمه إلحياء الذكرى الـ  ، مع توجيه من المعلم، حول الشعارنقاش 

 الغتيال إسحق رابين.

 

 المدة الزمنية:
 .دقيقة 45 

 

 :مواد مساعدة
م إلحياء الذكرى الـ  لشعارصورة مكبرة ل  مِّ  .الغتيال إسحق رابين 24 -الذي ص 

ْل تصوير كلمات أغنية "    .األولالملحق  -ترجمة صالح محمود صفية -"تـَخـَيـَـّ

 .الثانيالملحق  -لينـڤري ينـڤإسحق رابين ورئيس الدولة ر ئواقتباسات تصوير  

ْسالط   وحاسوب موصول باإلنترنت. ( מקרן)  م 
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 الغتيال إسحق رابين 24 -م إلحياء الذكرى الـ م  نقاش، مع توجيه من المعلم، حول الشعار الذي ص  

 حلقة حول الشعار ونشاط مكمل

 من المثالية إلى الواقع " -" مكان للجميع
 

 سير الفعالية:

الغتيال رئيس الحكومة ووزير الدفاع إسحق  24 -إننا نحيي اليوم الذكرى الـ  علم:الم قولي

ل قاتل يهودي هرئيس الحكومة أطلق النار عليه في ظهر رابين. معارض للمساعي  من ق بـ 

كان رابين يدفعها إلى األمام. لقد قـ تل يوم السياسية، وعلى رأسها اتفاقيات أوسلو، والتي 

، في في التقويم العبري ( ڤان سنة تشناـڤمن شهر حش 12)  1995تشرين ثانٍ   4السبت 

 ." نعم للسالم، ال للعنفختام مهرجان حاشد حمل عنوان " 

ان، نحيي هذه الذكرى، نتحدث خاللها ونحاول ـڤمن شهر حش 12 -في الـ في كل سنة

 .وما هو دورنا في تحديد صورته ومستقبله استيضاح إلى أين يتجه المجتمع اإلسرائيلي

" ) مدة  إسحق رابين: حياته وموتهيمكنك في هذه المرحلة عرض الفيلم القصير: " للمعلم: 

 دقائق (. 6.5العرض: 

https://www.youtube.com/watch?v=kRBs9x2kj8U 

الغتيال إسحق رابين بواسطة  24 -الذي تم تصميمه إلحياء الذكرى الـ  الشعار يعرض المعلم

ْسالط  أو بتعليقه وسط الغرفة أو على اللوح. م 
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 باألسئلة التالية: انيستعمنـقـاشـا  طالبال معالمعلم يدير 

ْون  ما .1  ؟الشعارفي ذا تـ ر 

 ؟الشعار شعور يثير فيكم أي   .2

ار ( ولطريقة فتحه أو  ما .3 اب/ الجرَّ ق ) السَّحَّ نزلـ  مام الم  هو المعنى االجتماعي للزِّ

 ؟ة تظهر في الرسمةإغالقه؟ أية صورة اجتماعي

م الشعارأي معنى  .4 ق غير  المتناسق  من خاللأن ينقل إلينا  حاول م صمِّ نزلـ  مام الم  الزِّ

م ْحك   ؟وغير  الم 

م الشعارأية رسالة  ؟المتناسقة عديمة الوجوه واللون الشخصياتما معنى  .5  حاول م صمِّ

 ها؟أن ينقل إلينا خالل

 ؟الشعارهي القيم األخالقية وما هي المصطلحات التي يعبِّر عنها  ما .6

في فهم القيم األخالقية والمصطلحات التي يعبِّر عنها  الكلمات المكتوبة كيف تساهم .7

 ؟الشعار

ق ( في  للشعار الفنيالتصميم  كيف يساهم .8 نزلـ  مام الم  ) األلوان، التركيب، استعمال الزِّ

 ؟الشعارفهم رسالة 

الشعار بين الشعار، برأيكم، ما هي العالقة  في أعقاب النقاش الذي سبق عرض .9

 ؟ذكرى اغتيال إسحق رابينو

بحيث يعبِّر عن مفاهيمكم أو عن تفسيركم فيما يخص  الشعاركيف كنتم ستصممون  .10

إذا كان الجواب " نعم "،  ؟تصميمالكيف كنتم ستغيرون  ؟في الشعار الكلمات المكتوبة

 ؟فيهستغيرون كنتم ذا ما
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 -2019للسنة الدراسية الحالية  وزارة التربية والتعليمفي الموضوع السنوي المركزي 

ـْدعِ  ِمـنَ  لِـلـَْجـِمـيـع َمـَكـان  النقاش في موضوع "  كيف يساهم. التكافلهو  ،2020  إِلـَى الـصَّ

ْأبِ   ؟التكافلأهمية " في فهم  الـرَّ

كيف ترتبط هذه  ؟ذكرى اغتيال إسحق رابينفي " التكافل " لماذا من المهم أن نناقش قيمة 

ب ر التي نريد أن نستخلصها وبالحوار والحديث اللذين نريد أن نتقدم بهما.  القيمة بالع 

قَّ وقٌت، ي ْمكن االنتقال إلى النشاط التالي: للمعلم:  من المثالية  -لِـلـَْجـِمـيـع َمـَكـان  " إذا تـ بــ 

 أنظر الحقا (. ) " إلى الواقع

، فيجب االنتقال إلى التلخيص:  إذا لم يتـَبـَـقَّ وقت 

اغتيال رئيس الحكومة إسحق رابين أضر بنسيج الحياة المشتركة في الدولة وزعزع فرضية 

تعد ى الخالف يبموجبها ال ي تال، وياإلسرائيل عئح المجتمايع شرمكانت مقبولة على جأساسية 

 اطية.رالسياسي الهائج في دولة إسرائيل حدود اللعبة الديموق

عاد المحتملة بوقادته عبَّرت عن القلق العميق من األمهور الواسع جعثها البالرسالة التي 

 الديموقراطيةقدرة الغتيال رئيس الحكومة والتي قد تضع في االمتحان، وقد تـ زعزع 

 ة على االستمرار في الوجود.اإلسرائيلي

ـفر في الذاكرة هو حدٌث  اغتيال إسحق رابين الجماعية، وقد ترسخ في الوعي كخطِّ انكساٍر ح 

في تاريخ الدولة، وينبغي أن يأخذ بنا منذ ذلك اليوم فصاعدا في مسار آخـ ر  غير  الذي سلكنا 

 .1995تشرين ثان ٍ فيه حتى الرابع من 
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 من المثالية إلى الواقع :مكان للجميع -نشاط مكمل
إلى العبرية دان يوزع المعلم على الطالب كلمات أغنية " تـ خـ يـَّْل " التي كتبها جون لينون وترجمها 

غور وإلى العربية   صالح محمود صفيةألم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagine there's no heaven 

It's easy if you try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the people  

Living for today (ah ah ah) 

Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion, too 

Imagine all the people 

Living life in peace 

You may say that I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will be as one 

Imagine no possessions 

I wonder if you can 

No need for greed or hunger 

A brotherhood of man 

Imagine all the people 

Sharing all the world 

You may say that I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will live as one 
John Lennon 

ْل أْن ال جـ نـَّة َـّ  تـ خـ يـ
ـنـاء ، فال ع   إْن تحاول 

َّم  تحتـنـا  ال جهنـ
ها، السماء  وفوقنا، وحد 

ْل كلَّ الناس  تـ خـ يـَـّ
 تعيش يومها

ْل ال دول  في األساس  تـ خـ يـَـّ
 ليس صعبا أصال

 ال شيء يستحق قـ تـاْل أو موتا ألجله
 وال أديان أيضا

ْل كلَّ الناس  تـ خـ يـَـّ
 تعيش الحياة في سالم

 قد تقول إني أعيش في األحالم
 ولكني لست  وحيدا

ل  أن  ، يوما، إليناآم   تنضمَّ
 فيصير العالـ م واحدا

ْل أْن ال استيالء  وال طمع َـّ  تـ خـ يـ
 أتساءل إْن كنت  تقدر  أم ذاك م حال
ي  لجوٍع وال حاجة إلى جشع  ال داع 

جال ة  الرِّ وَّ ها، أخــ   وحد 
ْل كلَّ الناس  تـ خـ يـَـّ

م  يـتـشـاركـون الـعـالــ 
م د  حـالــ   قد تقول إني مجرَّ

 ولكني لست  وحيدا
، يوما، إلينا ل  أن تنضمَّ  آم 

 فيصير العالـ م واحدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صالح محمود صفية ة:ترجم
 

 דמיין שאין גן עדן
 וגם לא גיהנום,

 שרק שמיים תכלת
 פרושים שם במרום

 דמיין עולם של שקט,
 אין זה כבר חלום.

 דמיין אדם בלי פחד,
 חופשי מדאגות,

 ואנשים ביחד
 זורמים ללא גבולות,

 פשוט חיים בנחת
 עם אותן המשאלות.

 אולי תגיד שרק חלמתי,
 אך זה כוחו של החלום.
 אם נדמיין אותו ביחד,

 נגשים אותו עכשיו היום
 

 תרגום: דן אלמגור
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 يسأل المعلم:
 ؟أية طموحات وآماٍل تتوارى في األغنية .1

 ؟أية جملة أحببتم بشكل خاص؟ لماذا .2

(، هل  1971سنة )  50قبل حوالي جون لينون ها كتب imagineأغنية  يقول المعلم: .3

ـبـر عنها األغنية، واقعية؟التي  ،الرؤيا  ؟لماذا تـ ع 

/ المثالي  حقق واقع ـ  أية درجة تب .4 قبل حوالي جون لينون الذي كتب عنه  الحياة الخيالي 

 نصف قرن؟ هل هناك احتماٌل بأْن تتحقق أمانيه في المستقبل؟ عللوا.

ـبـر عنها األغنية مانياألو اآلمالتتضامنون مع هل  .5  ؟؟ لماذاالتي تـ ع 

 ؟ما العالقة بين رسالة األغنية ومصطلح " مكان للجميع " .6

 ؟علينا أن نفعل من أجل خلق مجتمٍع فيه " مكان للجميع " ماذا .7

ية ومثاال جيدا للشكل الذي تستطيع فيه الموسيقى  األغنية  تعتبر هذه  المعلم:يقول  أغنيةً موح 

الذي لمس، وال زال، مشاعر الماليين من الناس، كان بعث   أن تنقل الرسائل. هدف األغنية

تحقيق عالـ م أفضل. كل ما علينا فعله هو أن نبدأ بوصفه  األمل في نفوس الكثيرين بإمكانية

َـّـتـ خـ  ألنفسنا، أن نــ  د  أن نحيا، وعندها نبدأ بالعمل لتحقيق هذه الرؤيا. ل  يـ  في أي عالـ م نـ و 

 التي تم التعبير عنها في األغنية، بعيدةٌ عن الواقع. صحيحٌ  أن  الرؤيا،لكن يبدو أن جميعنا يعلم 

وية أن  التكنولوجيا العصرية تقلــِّص المسافات وتزيل الحدود بين الدول، لكنها ال  تطمس الهـ 

 الخاصة لكل شعب وشعب وال تلغي حقه في تقرير مصيره وتحديد تميزه. القومية

ن من بشر هم ذوو معتقداٍت مختلفٍة، مفاهيم  متنوعٍة، حاجاتٍ  -والمجتمع؟ ، كل مجتمع مكوَّ

. الحياة في المجتمع رغباٍت ومصالح  مختلفٍة، تتصادم أحيانا بعضها ببعض، تفضيالتٍ 

اإلنساني م شب عة بالخالفات والصراعات حول القيم، حول المعتقدات، حول أساليب الحياة وما 
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ـبـر عن  إليها. الصراعات ب أساسي في الحياة العصرية وهي تـ ع  والخالفات هي مركـِـّ

 ير اإلنساني واالجتماعي.االختالف وعن التنوع الكب

 يسأل المعلم:
وأن  التي تم التعبير عنها في األغنية كيف يمكننا، بالرغم من ذلك، أْن نقترب قليال من الرؤيا،

ـلـْـٌك لنا جميعا وجميعنا ننتمي إليه، مكان يستحيل أن نخلق هنا " مكانا للجميع "، مكانا  هو م 

يتم حلها عن طريق التفاوض أو التسوية والخالفات  الصراعاتاغتيال سياسي ألن يحدث فيه 

 ؟أو الحسم الديموقراطي

ين ـڤإسحق رابين ورئيس الدولة ر ئوفي ختام جولة اإلجابات يقرأ المعلم أمام الطالب أقوال 

 .( الثاني) أنظر الملحق  لينـڤري

كانت هناك خالفات  في الرأي..  " حتى وإْن كنا ال ترى عين  الواحد منا ما تراه عين  اآلخـَر.. حتى وإنْ 

زَّ على أسناننا، أْن من حتى وإْن كانت هناك فروق أو فوارق، من الجيد و المهم أن نتجادل ولكْن أن نـَـكــ 

... كلنا َرك، حيث مصلحة الدولة تأتي أوالنعضَّ شفاهنا وأن نواصَل معا، إلى أْن نصَل الهدف المشت

 .( 1992إسحق رابين )   لجميعنا ". ليون، كلنا إخوة ومصير واحديإسرائ

ةً كانت مفتوحة ".. حين نتذكر أجواء األيام التي سبقت االغتيال والتي تلته، ال بد لنا أْن نعترف أن ه   وَّ

لم تكن بيننا لغة مشتَركة، لم تكن لنا رؤيا مشتَركة، لم نستطع أْن نشير بوضوح إلى القيم التي  .بيننا

فكر أنه الوحيد الذي على حق ولم ينتبه للطريقة التي رأى الواقفون بجانبه كل واحد منا . نتشاركها

لم نفكر َمـلِـيـ ًـا في إسقاطاِت خالٍف من هذا النوع وفي تـأثيره على المجتمع .. يمينا ويسارا  .الخالفَ 

 .( 2015)  لينـڤين ريـڤر ئو لي ".يسرائاإل

ْون ها في الرسالتين والتي من شأنها أن تساهم في فهم مصطلح  يسأل المعلم: أية رسائل وقيم تر 

 " مكان للجميع "؟

 (. 5أنظر ص:  ) التلخيصفي نهاية إجابات الطالب يجب االنتقال إلى 
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 :األولالملحق 
ْل أغنية "   .جون لينون، ترجمة صالح محمود صفيةكلمات  "تـَخـَيـَـّ

ْل أْن ال   جـَنـَّةتـَخـَيـَـّ
 إْن تحاوَل، فال َعـنـاء

 ال جهنـََّم تحتـنـا
 وفوقنا، وحَدها، السماء

ْل كلَّ الناس  تـَخـَيـَـّ
 تعيش يومها

ْل ال دوَل في األساس  تـَخـَيـَـّ
 ليس صعبا أصال

 ال شيء يستحق قـَتـْال أو موتا ألجله
 وال أديان أيضا

ْل كلَّ الناس  تـَخـَيـَـّ
 تعيش الحياة في سالم

 قد تقول إني أعيش في األحالم
 ولكني لست  وحيدا

، يوما، إلينا  آَمل  أن تنضمَّ
 فيصير العالـَم واحدا

ْل أْن ال استيالَء وال طمع  تـَخـَيـَـّ
 أتساءل إْن كنَت تقدر  أم ذاك م حال
 ال داِعَي لجوٍع وال حاجة إلى جشع

جال ة  الر  وَّ  وحَدها، أخــ 
ْل كلَّ الناس  تـَخـَيـَـّ

 تـشـاركـون الـعـالـَـميـ
د  حـالـِـم  قد تقول إني مجرَّ

 ولكني لست  وحيدا
، يوما، إلينا  آَمل  أن تنضمَّ

 فيصير العالـَم واحدا
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 :الثانيالملحق 

 
" حتى وإْن كنا ال ترى عين  الواحد منا ما تراه عين  اآلخـَر.. حتى وإْن كانت هناك خالفات  

المهم أن نتجادل ولكْن أن من وإْن كانت هناك فروق أو فوارق، من الجيد و في الرأي.. حتى

زَّ على أسناننا، أْن نعضَّ شفاهنا وأن نواصَل معا، إلى أْن نصَل الهدف المشتَرك، حيث  نـَـكــ 

 مصلحة الدولة تأتي أوال... كلنا إسرائيليون، كلنا إخوة ومصير واحد لجميعنا ".

 .( 1992إسحق رابين )  

 

ةً  ".. حين نتذكر أجواء األيام التي سبقت االغتيال والتي تلته، ال بد لنا أْن نعترف أن ه وَّ

كانت مفتوحة بيننا. لم تكن بيننا لغة مشتَركة، لم تكن لنا رؤيا مشتَركة، لم نستطع أْن نشير 

بوضوح إلى القيم التي نتشاركها. كل واحد منا فكر أنه الوحيد الذي على حق ولم ينتبه 

ة التي رأى الواقفون بجانبه الخالَف. يمينا ويسارا .. لم نفكر َمـلِـيـ ًـا في إسقاطاِت للطريق

 خالٍف من هذا النوع وفي تـأثيره على المجتمع اإلسرائيلي ".

 .( 2015)  ـلينڤـين ريڤر ئو
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