
27-الـرىـكذ ّـال

نـيـاقّرابـحـالّإسـيـتـالغ

ة ـداقـةّاألخـويــ  الـص 
اتّلـصـفـوفّ حـزمـةّفـعـالـيــ 

اني ىّالـثـــ  ابـعّحـتـــ  ـداقـةّاألخـويعـشـرالـســ  ةالـص  ــ 



لـدخـم
إسحقفاعالد ّووزيرالحكومةرئيسالغتيال27-الـكرىذ ّالتحلّ نةالسّ هذه

.رابين

تملححاشدةمظاهرةختامفي4/11/1995بتالسّ يومرابينإسحقاغتيل

ظهرهيفالحكومةرئيسعلىارالن ّأطلقت."للعنفال،المللسّ نعم"عنوان

رأسهاوعلىةياسي ّالسّ المساعيعارضإسرائيليّ يهوديّ لقات ّلـَـبـق ّنّ ـمّ 

القاتلأراد.ماألماإلىدفعهافييطمحرابينكانيـتـــ الأوسلو،اتــ يـاقـفـــ ات

.الحكومةرئيسقتلعبرةالسياسي ّالمساعيوقف

تــُـظـهـراإلسرائيليّ المجتمعفيمؤلمةحضيضنقطةهورابينإسحقلااغتي

الد ولةفيالمشتركاالجتماعيّ سيجالن ّفيشرخااالغتيالـدـ ّولـ.عميقةأزمة

يـتـــ الوالجمهوركلّ لدىسائدةكانتيـتـــ الاألساسي ةةالفرضي ّوزعزع

فـقها حدودعيزعزولنيخترقلن،احاد ّكانمهماسياسيّ خالفأيّ إنّ فو 

.ةاإلسرائيلي ّةيموقراطي ّالد ّ

ـداقـة"شعارتحمل27-الـكرىذ ّال ةالـص  ريهو"األخـويــ  صةفرتـوفــ ـ 

ـبـيـبـةالدَورحولثحد ّللت ّ وحولالحياةيجنستصميمفيالد ولةيمواطنوـشــ 

ةمدى أثـيـرعلىاألفرادوقدرةمـسـؤولـيـــ  االنتماءدوائرعلىالـتـــ 

يّ المجتمعاألسرة،-الـمـخـتـلـفـة .العاموالمجتمعالمحلـــ 

ة ـداقـةّاألخـويــ  الـص 
دافـاأله

ّـــ طـالفيتعرّ أن1. رابينإسحقةشخصي ّإلىبال 

.إنجازاتهوإلى

ّـــ طـالصيتفحّ أن2. ـ"المصطلحبال  داقـةالـص 

ة .معناهحوليـتـنـاقـشـواوأن"األخـويــ 

ي ةحولالطالبشـاقـنـتـيأن3. ـداقـةالـصّ دوائرأهم 

ة ،الـبـُـعـ ـدفياألخـويــ  اعيّ االجتمالشخصي 

ـداقـةالـصّ لتعزيزطرقايـقـتـرحـواوأنوالمدنيّ 

ة .الـمـخـتـلـفـةالـحـيـاةدوائـرفـياألخـويــ 

ّـــ طـالشـاقـنـتـيأن4. ـداقأهميةحولبال  ـةالـص 

ة الـعـنـفظـاهـرةمـكـافـحـةسياقفياألخـويــ 

.مـجـتـمـعـنـافـيالـمـسـتـشـري



ـداقـةّ ةالـص  اتحـزمـةّ-األخـويــ  فـعـالـيــ 
ةالحزمةفي ة،فـعـالـيــ  ـاسـتـهـاللـيــ  ةحـص 

تـانمـنـشـور َريـانوفـعـالـيــ  :أُخــ 

ة ةفـعـالـيــ  ـيـاتـهحرابـيـن،إسـحـق:اسـتـهـاللـيــ 

وإنـجـازاتـه

ـة1. ـداقـة:مـنـشـورحـص  ةالـص  األخـويــ 

ـداقـة2. ةالـص  االنـتـمـاءدوائـرفـياألخـويــ 

االجـتـمـاعـيّ 

قـاشأسـئـلـة3. لـخـيـصلـلـنـــ  ولـلـتـــ 

بـقــًـامُّالمحوَسبةالعريضةعلىباالط العنوصي ـســ 

ةواختيار ولروحـكلـصـفــ ّمالءمةًّاألكثرالـفـعـالـيــ 

رةوالمواردوالمدرسةالص فّ  .لديكالمتوفـــ 

ـداقـةّاألخـوي ةالـص  ــ 



ة ةّاسـتـهـاللـيــ  اتـهوإنـجـازحـيـاتـه،ّإسـحـقّرابـيـن: فـعـالـيــ 

:الفيلمّالقصيررشديعرضّالم
إسحقّرابين،ّحياتهّחייו ומותו , יצחק רבין

.(ثانية27ّدقائقّو6ّ) وموته
:رشدالميسأل
ّ الفيلم؟فيكميثيرمشاعرةأي
ّ لىعالفيلميأتيةتاريخي ّأحداثةأي

كرها؟ذ
،هتقيمأي ةبرأيكم فيرابينإسحقوج 

هاتال تيالعديدةالمناصبوفيطريقه ؟وال 

اتّفـيّرشديعرضّالم مـنـشـورّمـحـطـــ 
:يسألوصـور-حـيـاةّإسـحـقّرابـيـن

منرابينإسحقعننتعل مأنيمكنناماذا
؟الـمـنـشـور

أمامابكمتنتمشاعروأي ةتراودكمأفكارأي ة
؟الص ورهذه

،هتقيمأي ةبرأيكم فيرابينإسحقوج 
؟وال هاتال تيالعديدةالمناصبوفيطريقه

ة اإلمـكـانـيــ 
انـيـة الـثـــ 

ة اإلمـكـانـيــ 
األولـى

https://www.youtube.com/watch?v=kRBs9x2kj8U
http://www.rabincenter.org.il/Items/01981/1922-1995.pdf


ةّ"  ـداقـةّاألخــويــ  مـصـطـلـحّيـرمـزّإلـىّالـعـالقـةّ" الـص 
ةّالـعـمـيـقـةّبـيـنّشـخـصـيـنّأوّمـجـمـوعـةّأشـخ فـسـيــ  ـاص،ّالـنـــ 

.عـالقـٍةّغـيـِرّمـتـعـلــ ِـقـةّبـالـمـصـالـح
ـداقـةتـنـشـأقد ةالـص  يـ ّشكلينعلىاألخــويــ  :ـنرئـيـسـيـَـّ

ِنّتـعـارفــًـاّعـمـيـقــًّ ـاّبـيـنّصـداقـــةّطـويـلــةّاألََمـــدّتــُــكــَـو 
(.األصـدقـاءّاإلخـوةّ) اإلخـوانّ

أو

.حـالـةّتـوجـِـبّقـوًىّوطـاقـاتّمــُـشـتــَـَركـةّوتـكـافـاًلّ

قـاشأسـئـلـة لـلـنـــ 
عـريـف؟بهذارأيكمما فـكـيـرحاولواالـتـــ  عـريـفـبالـتـــ  !أخرىاتـتـــ 

يـاتهل ـداقـةتـجـلـــ  ةالـص  ـنّ نابعةحياتكمفياألخـويــ  طـويـلـةّ داقـةّ صـم 

ـنّ أمأََمـدّ  ؟عـالقـةّ م  !إشـرحـواتـكـافـل 

ة ةّاسـتـهـاللـيــ  ـةتـتـ-فـعـالـيــ  م 

ـداقـةّاألخـوي ةالـص  ــ 



قـاشأسـئـلـةّ (.يختارّالمعل مّمنهاّماّيراهّمناسباّ) -لـلـنـــ 

؟الـمـنـشـورفينرىماذا1.

ة2. الـمـنـشـور؟فـيـكـميـثـيـرأفـكـارأيــ 

ـيفالـعـنـفظـاهـرةوبـيـنالـمـنـشـوربـيـننـربـطأنيـمـكـنـنـاهـل3.

الـعـربـّي؟المـجـتـمـع

الـيـمـنـى؟الـشـّـخـصـيـّـةفـيالـحـمـراءالـبـقـعـةتـرمـزإالمَ ،بـرأيـكـم4.

عيـرمـزإالمَ ،بـرأيـكـم5. مـنـهـاتـشـكــّـليـالــّـتـيالـشـّـخـصـيـّـاتتـنـوُّ

الـمـنـشـور؟

الـمـنـشـور؟هـذااخـتـيـارتـمَّلـمـاذابـرأيـكـم،6.

فـيدَ فـرلـكـلَّأهـمـّـيـّـتـهومـاالـمـنـشـور؟رسـالـةهـيمـا،بـرأيـكـم7.

؟عـامـّـة َاإلسـرائـيـلـيَّالمـجـتـمـعوفـيالـعـربـيَّالمـجـتـمـع

؟نـيـرابقـحـإسالـيـتـاغكرىبـذالـمـنـشـورعـالقـةمـا8.

قـحـإسكرىذفـيالـعـامهـذاالـعـمـل،تـقـّررلـمـاذابـرأيـكـم،9.

ـداقـةمـصـطـلـحعـلـى،نـيـراب ةالـص  طيـرتـبـكـيـف؟األخـويــ 

حـيـاتـنـا؟بـواقـعمـصـطـلـحالـ

ـةّمـنـشـور ة: حـص  ـداقـةّاألخـويــ  الـص 

ـداقـةّاألخـوي ةالـص  ــ 



ـةّمـنـشـور ة: حـص  ـداقـةّاألخـويــ  الـص 

ـداقـةّاألخـويـ ّ ـةالـص 



ةّفـيّدوائـرّاالنـتـمـاءّاالجـتـم ـداقـةّاألخـويــ  ـاعـيّ الـص 
ـك ّفـرةّثـاتّصـغـيـيّمـجـمـوعـلّفـنّالـعـمـيـم  تـاجـامّبـمـقـارنـةّلـلـقـيـلّالـهـيـئـيّكـامـم  بّوإلجـةّنـ  ال  راءّنـقـاشـاتّالـطـــ 

لدوائـرثـالثيـلـيفـيـمـا النـتـمـاءادوائـرتـمـثــِّـّ
.االجـتـمـاعـيّ 

دائـرةلـكـلّ اسـمـًـاأعـطـوا.
ة؟دائـرةإلـىحـاجـةهـنـاكهـل إذاإضـافـيــ 

هـي؟فـمـا،"نـعـم"اإلجابـةكـانـت
فـكـيـرحـاولـوا ىتطـريـقـةّ فـيالـتـــ  ـتـجـلـــ 

ـفـيـهـاتـتـجـلــّـىقـدأوفـيـهـا داقـةالـص 
ة ـنَّواحـدةكـلّ فـياألخـويــ  ـرالـد وائم 

.فـعـلـيّ بـشـكـلّ 
ـنَّهـل روريّ م  ـداقـةالـصّ تـنـشـأأنالـضــ 

ة ـنّ واحـدةكـلّ فـياألخـويــ  دوائـرم 
لـمـاذا؟االجـتـمـاعـّي؟االنـتـمـاء

ـداقـةغـيـابثـمـنمـا ةالـص  عـناألخـويــ 
؟االجـتـمـاعـيَّاالنـتـمـاءدوائـرإحـدى

ـداقـةّاألخـويـ ّ ـةالـص 



ة ـداقـةّاألخـويــ  ـاعـي  فـي دوائـر االنـتـمـاء االجـتـموجـهّالـص 

ويـهـودعـربمـتـظـاهـرون
ون راءاسـتـشـعلىيـحـتـجــ 

الـمـجـتـمـعفـيالـعـنـف
.الـعـربـيّ 

"ـصـرسـتـنـتال تيهياإلنساني ة"
ـنّ زكريبنميخائيل -نأشكلوم 

الجملعائلةمنأسرةأنقذأنبعد
قـبفيحورةمن ـنَّالـنـــ  رق،الغم 

.حياتهوفقدبنفسهغرق

خوريأميرالش رطيّ 
ـنّ بحياتهضح ى لأجم 

نـيمنمواطنينإنقاذ ـهبــ 
.بـراك

ت ةّيـكـونّفـيّالـحـاالتّالـــ  داقـةّاألخـويــ  ّلـلـصــ  ـيّيـجـبّاالمـتـحـانّالـحـقـيـقـي 
ـنّإلـىّاآل ّأجـلّأنّيـُـحـس  ـن  .خـرعـلـىّأحـدّاألطـرافّأنّيـتـنـازلّعـنّمـصـالــحـهّم 

ـداقـةّاألخـويـ ّ ـةالـص 

رتّبـهّهـوّ"  ."أنـقـذهأنّكـل ّمـاّفـكــ 
ضقـاسـمفادي انهاريمستشفىفيممر 

،وناشط رفقةبعك امدينةإلىوصلاجتماعي 
األوضاعتهدئةبهدفعربنشطاءمجموعة

حظالعندما.المدينةفيواليهودالعرببين
ض مـور"اليهوديّ الش ابتعر 
ّمنهكانفمالالعتداء"ـيـلـيڤجـانـشـ أنإال 

.وإلنـقـاذهلمساعدتهَهـبّ 



هالـمـُـجـابـَـة،حـاجـاتـكهـوصـديـقـك ذيحـقـلـكَّإنـــ  فـيـهلـقـيتـالـــ 

...شـُـكـرفـيالـثــّـمـارمـنـهتـجـنـيوُحـبَّفـيبـذورالـ

تَّوإذا كَّفـالصـديـقـَك،عـننـَـأَيــ  مـاى،األسـيـصـيـبـنـــ  كـانفـلـربــ 

وضـوحُّيـزيـدمـثـلـمـاغـيـبـتـه،فـيأوضـحَّفـيـهتـحـبّ مـاخـيـرَُ

قالـجـبـل هَُإذالـلـمـتـسـلــ ـ  ـقـــ  م  ـنَّر  ـداقـةـعـلتـجوال...الـواديم  لـلـص 

وحتـعـمـيـقغـيـرَّغـايـةًّ الـتـكحـاجيـمـألَمـنّ هـوصـديـقـك...الـر 

...فـراغـك

رّلـصـديـقـك ََواد خــ  .فـيَنـفـسـكمـاَخـيـر 

بـيّ  خـلـيـلّجـبـرانجـبـرانّ-الـنـــ 

لـخـيـص قـاشّولـلـتـــ  أسـئـلـةّلـلـنـــ 
ٌّةّحـاضـرة ـداقـةّاألخـويــ  ؟ّإذاّبـشـكـلّكـافّ فـيّحـيـاتـكـمّهـلّالـص 

،ّفـأيـنّتـشـعـرونّبـغـيـابـهـا؟"الّ" كـانـتّاإلجـابـةّ

ّـداقـةّهـلّهـنـاكّفـرٌقّبـيـن تـيّكـتـبّعـنـهـاّجـبـرانالـص  خـلـيـلّالـــ 

امـنـا؟ داقـةّفـيّأيــ  جـبـرانّوالـصــ 

ة؟ ـكـنـنـاّأنّنـفـعـلّإلنـشـاءّصـداقـةّأخـويــ  مـاذاّيـم 

ّـكـان ةهـلّبـإم  ـداقـةّاألخـويــ  ـاهـرةّتـسـاهـمّفـيّتـقـلـيـصّظأنّالـص 

رواّفـيّطـرقّلـت ـعـزيـزّالـعـنـفّالـمـسـتـشـريّفـيّمـجـتـمـعـنـا؟ّفـكـــ 

ـداقـةّ ـذيّاالـص  خ  ة،ّتـود ونّتـقـديـمـهـاّإلـىُّمـتـــ  !لـقـراراتاألخـويــ 

ـداقـةّاألخـويـ ّ ـةالـص 


