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-----------------------------------------------------------------------------------------------السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يسرنا ان نضع بين أيديكم تفصيل المواد المقررة لمسابقة "اإلنسان والطبيعة في البادية"  ،3102مادة كراسة المسابقة وملحق
بعنوان "قيادة تُعلِم المستقبل".
مسابقة "اإلنسان والطبيعة في البادية" تقام للسنة التاسعة على التوالي لطالب المرحلة اإلعدادية ،وستكون هذه السنة تحت
عنوان قيادة تُعلِم المستقبل ،وذلك مالئمة مع الموضوع المُركز الذي أعلن عنه من قِبل وزير المعارف السيد قدعون ساعر.
المسابقة عبارة عن نشاط قمة لمجموعة الهدف التي خاضت فعاليات ونشاطات مدرسية بعنوان القيادة على كل انماطها ،
وكونها منتوج تربية ،وعطاء  ،وعمل من اجل المجتمع  .وكذلك التعرف على شخصيات قيادية من محيط الطالب ومن خالل
دائرة العائلة ،والبلدة ،والمجتمع ،والدولة مع التركيز على الجانب القيمي في حياة الشخصية.
المسابقة اصبحت من احدى نشاطات التربية االجتماعية الرائدة ومحط الفخر واالعتزاز في وزارة التربية والتعليم لواء
الجنوب ،وإدارة المجتمع والشبيبة بشكل خاص.
ومن هنا اتقدم بالشكر والتقدير لكل الطالبات والطالب  ،ومركزي التربية االجتماعية ،والمربيبن ،والمعلمين ،والمدراء في
المدارس المشاركة في المسابقة.
واخيراً بإسمي ومدير إدارة المجتمع والشبيبة في لواء الجنوب السيد ايلي شطريت ،نتقدم بكل الشكر للزميل المفتش جبر أبو
القيعان وجميع اعضاء طاقم المسابقة على مساهمتهم في تقديم وإنجاح هذا النشاط.

مع التمنيات لكم بالنجاح

طالب أبو حماد
المفتش المُركز للمسابقة
إدارة المجتمع والشبيبة – لواء الجنوب
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المادة المطلوبة لمسابقة "اإلنسان والطبيعة في البادية "
المرحلة المدرسية واللوائية 1023
الجزء
التراث البدوي

المادة المطلوبة

توضيحات

مادة اضافية

 الكرم وحسنالضيافة (من
صفحة )37-73
 -األمثال من 13-21

القيم الخلقية

 العفو والتسامح آداب الكالم -العطاء

نقبنا

جميع اآليات
واألحاديث النبوية
للقيم المطلوبة والتي
في كراسة المسابقة
+المادة المرفقة في
ملحق 1027

مرفق ملحق:
قيادة تُعلِم
المستقبل...

من صفحة  99-88في
كراسة المسابقة

مع التمنيات لكم بالنجاح
لجنة المسابقة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

مفهوم القيادة في اإلسالم
•

القيادة في اإلسالم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعقيدة اإلسالمية التنفك عنها ،ألن العقيدة مثل أعلى يؤمن بها
اإلنسان ،ويضحي من أجلها بماله ونفسه ،فهي مسؤلية نابعة من قوله (صلى اهلل عليه وعلى آله
عنْ رَعِ َّي ِتهِ"
سئُولٌ َ
وكُّلُكُمْ مَ ْ
وسلم )  " :كُّلُكُمْ رَاعٍ َ

القيادة اإلسالمية في ظل اآليات القرآنية:
•

•

لقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين أهمية القيادة في اإلسالم والصفات التي ينبغي أن تتحلى بها،
والدور الذي يمكن أن تؤديه في الجماعة والواجبات الملقاة على عاتق القيادة اإلسالمية في السلم والحرب.
وفيما يلي بعض اآليات الدالة على ذلك ،يقول اهلل تعالى:
ِإنَ اللّ َه يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُواْ األَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَِإذَا حَكَ ْمتُم َب ْينَ النَاسِ أَن تَحْكُمُو ْا بِالْعَ ْدلِ

[النساء. ]85 :

[آل عمران. {301 :

•

ح ْبلِ ِ اللّهِ جَمِيعًا وَ َال تَفَرَقُواْ
ع َتصِمُو ْا بِ َ
وَا ْ

•

ستَغْفِرْ َلهُمْ
ع ْنهُمْ وَا ْ
ف َ
حوِْلكَ فَاعْ ُ
ب الَن َفضُواْ ِمنْ َ
َفبِمَا رَحْمَةٍ ِمنَ اللّهِ لِنتَ َلهُمْ وََلوْ كُنتَ فَّظًا غَلِيظَ الْقَلْ ِ
وَشَاوِرْهُمْ فِي األَمْرِ فَِإذَا عَزَمْتَ َف َتوَ َك ْل عَلَى اللّهِ ِإنَ اللّهَ ُيحِبُ الْمُ َتوَكِلِينَ

•
•
•

يَا َأ ُيهَا الَذِينَ آ َمنُواْ أَطِيعُواْ اللّ َه وَأَطِيعُواْ الرَسُو َل وَُأوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ

[آل عمران. ]381 :

[النساء. ]81 :

ن يَرْجُو اللَهَ وَا ْل َيوْمَ الْآخِرَ َوذَكَرَ اللَهَ َكثِيرًا
سنَةٌ لِمَن كَا َ
س َوةٌ حَ َ
}لَ َقدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَهِ أُ ْ

ى َب ِينَةٍ مِن َربِي وَرَزَ َقنِي ِمنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ َأنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا
قَالَ يَا َقوْمِ أَرََأ ْيتُمْ إِن كُنتُ عَلَ َ
ت وَإَِليْهِ ُأنِيبُ
ت وَمَا َتوْفِيقِي إِ َال بِاللّ ِه عََليْ ِه َتوَكَلْ ُ
ستَطَعْ ُ
صالَحَ مَا ا ْ
عنْهُ ِإنْ أُرِيدُ إِالَ اإلِ ْ
َأ ْنهَاكُ ْم َ

•

[األحزاب. ]13 :

[هود]55 :

إن القرآن يخبرنا أن هؤالء القادة يمتلكون خصائص جسدية وعقلية ووجدانية ونفسية تميزهم عن
حقُ
حنُ أَ َ
ك عَ َل ْينَا َونَ ْ
غيرهم :وَقَالَ َلهُمْ َن ِب ُيهُمْ إنَ اللَهَ َق ْد بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا َأنَى يَكُونُ لَهُ الْـمُ ْل ُ
بِالْـمُ ْلكِ ِمنْ ُه وَلَ ْم ُيؤْتَ سَعَةً ّمِنَ الْـمَالِ قَالَ إنَ اللَهَ اصْطَفَاهُ عََليْكُمْ وَزَا َد ُه بَسْطَة ً فِي الْعِلْ ِم وَالْـجِسْ ِم وَاللَهُ
ُي ْؤتِي مُلْكَهُ مَن يَشَا ُء وَاللَ ُه وَاسِ ٌع عَلِيمٌ

•

[البقرة.]142 :

ك وَالْـحِكْمَ َة َوعَلَمَهُ مِمَا يَشَاءُ وََلوْال دَفْعُ اللَهِ
ت وَآتَاهُ اللَهُ الْـمُ ْل َ
َفهَزَمُوهُم بِإ ْذنِ اللَ ِه وَ َق َتلَ دَا ُودُ جَالُو َ
ضلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
ض وَلَ ِكنَ اللَ َه ذُو َف ْ
سدَتِ األَ ْر ُ
ضهُم بِبَ ْعضٍ لَفَ َ
س بَ ْع َ
النَا َ

[البقرة.]183 :
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•
•

ت نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إنَهُ ُهوَ الْغَفُورُ الرَحِيمُ
قَالَ رَبِّ إنِّي ظَلَمْ ُ

[القصص.]31 :

ومن خصائص القيادة تقديرها للذات ولمتطلبات المهمة وتكاملها مع الغير ،وتوظيف الطاقات من حولها،
دون أن تجد في النفس مضاضة من ذلك:

ن * وَأَخِي
قَالَ رَبِّ إنِّي قَتَلْتُ ِم ْنهُ ْم نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَ ْقتُلُو ِ

ك بِأَخِيكَ
عضُ َد َ
ش ُد َ
صدِّ ُقنِي إنِّي أَخَافُ أَن يُ َك ّذِبُونِ * قَالَ سَنَ ُ
هَرُونُ ُهوَ أَ ْفصَحُ ِمنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ ِردْءًا ُي َ
َونَجْ َعلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَال َيصِلُونَ إ َليْكُمَا بِآيَا ِتنَا أَنتُمَا وَ َمنِ ا َتبَعَكُمَا الْغَاِلبُونَ
•

[القصص.]18 - 11 :

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * َويَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحُْللْ عُ ْق َدةً مِّن لِّسَانِي * يَفْ َقهُوا قَوْلِي * وَاجْعَل لِّي
حكَ َكثِيرًا * َو َنذْكُ َركَ
سبِّ َ
ي نُ َ
ش ُد ْد بِهِ أَزْرِي * وَأَشْ ِركْهُ فِي أَمْرِي * كَ ْ
وَزِيرًا ّمِنْ أَهْلِي * هَرُونَ أَخِي * ا ْ
ت ِبنَا بَصِيرًا
َكثِيرًا * إ َنكَ كُن َ

•

[طه.]18 - 18 :

ن * وَاجْعَ ْلنِي مِن وَ َرثَةِ
ن صِ ْدقٍ فِي اآلخِرِي َ
رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْـحِ ْقنِي بِالصَالِـحِينَ * وَاجْعَل لِّي ِلسَا َ
ن * وَال تُخْ ِزنِي َيوْ َم ُيبْ َعثُونَ
جنَةِ النَعِي ِم * وَاغْفِرْ َألبِي إنَهُ كَانَ ِمنَ الضَالِّي َ
َ

[الشـعـراء.]52 - 51 :

القيادة اإلسالمية في ظل األحاديث النبوية:
وتؤكد األحاديث النبوية اآليات القرآنية السابقة ،حيث يقول الرسول :
•

« إذا كان ثالثة في سفر فليؤمروا أحدهم » .

•

« ال يحل لثالثة يكونون بفالة من األرض إال أمَروا عليهم أحدهم».

•

ع وكلكم مسؤول عن رعيته » .
« كلكم را ٍ

•

«اتـقـوا فِرَاسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور اهلل»

•

« الدين النصيحة » .
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مهارات القيادة و صفات القائد
تعريف القيادة والقائد :
" القود " في اللغة نقيض " السوق " يقال  :يقود الدابة من أمامها ويسوقها منن خلفهنا وعلينه فمكنان القائند فني
المقدمة كالدليل والقدوة والمرشد .
القيادة :هي القدرة على التأثير على اآلخرين ،وتوجيه سلوكهم لتحقينق أهنداف مشنتركة .فهني إذن مسنؤولية تجناه
المجموعة المقودة للوصول إلى األهداف المرسومة .
القائد :هو الشخص الذي يستخدم نفوذه وقوته ليؤثر على سلوك وتوجهات األفراد من حوله إلنجاز أهداف محددة.
أهمية القيادة :
البند للمجتمعننات البشننرية منن قيننادة تنننّظم شنؤونها ،وتقننيم العنندل بينهننا ،حتنى لقنند أمننر النبني صننلى اهلل عليننه وسننلم
بتعيين القائد في أقل التجمعات البشرية حين قال عليه الصالة والسالم " :إذا خرج ثالثنة فني سنفر فلينأمروا أحندهم
" رواه أبو داوود قال الخطابي :إنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعاً وال يتفرق بهم النرأي وال يقنع بيننهم االخنتالف.
وعليه فأهمية القيادة تكمن في-:
)1

أنها حلقة الوصول بين العاملين وبين خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية .

)2

تدعيم القوى االيجابية في المؤسسة وتقليص الجوانب السلبية قدر اإلمكان .

)3

السيطرة على مشكالت العمل وحلها  ،وحسم الخالفات والترجيح بين اآلراء .

)4
لهم .

تنمية وتدريب ورعاية األفراد باعتبارهم أهنم منورد للمؤسسنة  ،كمنا أن األفنراد يتخنذون منن القائند قندوة

)5

مواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المؤسسة .

 )6تسهل للمؤسسة تحقيق األهداف المرسومة .
متطلبات القيادة وعناصرها :
•

متطلبات القيادة هي :

أ)

التأثير :القدرة على إحداث تغيير ما أو إيجاد قناعة ما .

ب)

النفوذ :القدرة على إحداث أمر أو منعه ،وهو مرتبط بالقدرات الذاتية وليس بالمركز الوظيفي.

جـ) السلطة القانونية :وهي الحق المعطى للقائد في أن يتصرف ويطاع.
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•

وعليه فعناصر القيادة هي:

)1

وجود مجموعة من األفراد .

)2

االتفاق على أهداف للمجموعة تسعى للوصول إليها.

وجود قائدٍ من المجموعة ،ذي تأثير وفكر إداري ،وقرار صائب ،وقندرة علنى التنأثير اإليجنابي فني سنلوك
)3
المجموعة.
أنماط القيادة:
أ  -القائد السلبي ( المنسحب ):
•

ال يقوم بمهام القيادة ؛ ويعطي المرؤوسين حرية منفلتة في العمل .

•

ضعيف االهتمام بالعمل والعامين على حد سواء .

•

ال يحقق أي أهداف؛ ويغيب الرضا الوظيفي عن العاملين معه.

•

تكثر الصراعات والخالفات في العمل .

ب ـ القائد الرسمي (العلمي):
•

شديد االهتمام بالعمل والنتائج.

•

ضعيف االهتمام بالمشاعر والعالقات مع العاملين ،ويستخدم معهم السلطة والرقابة.

ج ـ القائد االجتماعي (المتعاطف):
•

اهتمام كبير بالعنصر اإلنساني من حيث الرعاية والتنمية.

•

يسعى حثيثاً للقضاء على ظواهر الخالف بين العاملين.

•

اهتمام ضعيف بالعمل واإلنتاج وتحقيق األهداف.

د ـ القائد المتأرجح:
•

يتقلب في األساليب؛ فأحياناً يهتم بالناس والعالقات وأحياناً يهتم بالعمل واإلنتاج.

•

يمارس أسلوب منتصف الطريق.

•

يفشل هذا األسلوب في تحقيق التوازن وفي بلوغ األهداف.

هـ ـ القائد الجماعي (المتكامل):
•

يهتم بالبعدين اإلنساني والعملي ،فاهتمامه كبير بالناس والعالقات وكذلك بالعمل واإلنتاج.

•

روح الفريق ومناخ العمل الجماعي يسودان المجموعة ،ويشكالن محوراً مهماً في ثقافتها.
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•

يحرص على إشباع الحاجات اإلنسانية.

•

يحقق المشاركة الفعالة للعاملين.

•

يستمد سلطته من األهداف واآلمال  ،ويربط األفراد بالمنظمة  ،ويهتم بالتغيير والتجديد .

صفات القائد ومهاراته :
الصفات والخصائص للقائد من أهمها:
)1

خصائص ذاتية "فطرية" :كالتفكير والتخطيط واإلبداع والقدرة على التصور.

)2

مهارات إنسانية "اجتماعية" :كالعالقات واالتصال والتحفيز.

)3

مهارات فنية "تخصصية" :كحل المشكالت واتخاذ القرارات.

واجبات القائد وحقوقه:
الواجبات:
)1

اتخاذ االحتياطات الالزمة ألمن األفراد والعمل.

)2

تقسيم العمل بحيث يتناسب مع قدرات العاملين ويحقق األهداف المرسومة.

)3

العدل بين األفراد في المعاملة ،وإسداء النصح لهم دوماً.

)4

المشاورة.

)5

إشاعة ثقافة الحوار وتقبل الرأي اآلخر عند األفراد.

)6

إعداد قادة المستقبل.
الحقوق:

)1

الطاعة له بالمعروف.

)2

مناصرته وتأييده.

)3

مناصحته وتسديد رأيه.

)4

االلتزام برأيه النهائي.

)5

االلتزام بإنجاح فريق العمل الذي كونه.
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يعتبر مناحيم بيغن من الشخصيات اليهودية التي لعبت أدوارا مهمة وخطيرة في تاريخ المنطقة العربية ،فقد شارك
في تأسيس دولة إسرائيل عام  ،1441وأوصل حزب الليكود إلى السلطة ألول مرة عام  3122ووقع أول اتفاقية
سالم مع مصر ،وبعدها ضرب المفاعل النووي العراقي ،واحتل جنوب لبنان ،ثم استقال من منصبه.
الميالد والنشأة
ولد مناحيم بيغن في مدينة بريست لتوفيسك في روسيا (روسيا البيضاء الحالية  )Belaruseعام  ،3131وتأثر
بأفكار التيار الصهيوني المتنامي هناك آنذاك.
التعليم
بعد أن أكمل بيغن تعليمه األولي في بريست سافر إلى بولندا عام  3115وحصل من جامعة وارسو على شهادة
الليسانس في الحقوق وهو في منتصف الثالثينات من العمر.
حياته السياسية والعسكرية
ترأس في شبابه وقبل هجرته إلى فلسطين حركة بيتار الصهيونية في بولندا .وفي بداية الحرب العالمية األولى ألقي
القبض عليه وسجن في أحد المعسكرات التابعة لالتحاد السوفياتي شمالي سيبيريا .ثم أطلق سراحه والتحق بالجيش
البولندي العامل في االتحاد السوفياتي.
وفي عام  3141وصل إلى إسرائيل وفي العام التالي ( )1443اختير رئيسا لمنظمة أرغون (إحدى المنظمات
الصهيونية المسلحة) .وفي عام  3144وتحت قيادة بيغن أعلنت األرغون معارضتها لسياسة االنتداب البريطاني في
فلسطين التي كانت تفرض شروطا على الهجرة اليهودية إليها.
عضوًا في الكنيست :انتخب مناحيم بيغن عام  3141عضوا في الكنيست بعد إنشاء دولة إسرائيل ،واستمر في العمل
السياسي حتى وصل إلى زعامة حزب الليكود عام .3121
رئيساً للوزراء
نجح بيغن في أن يصبح سادس رئيس وزراء إلسرائيل عام  3122واستمرت رئاسته إلى عام .1413
أول معاهدة مع العرب  :ترأس مناحيم بيغن الوفد اإلسرائيلي في مباحثات كامب ديفيد مع الجانب المصري عام
 ،3122وانتهت بتوقيع معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية عام  3121وهي أول معاهدة صلح بين إسرائيل ودولة
عربية.
ضرب المفاعل العراقي واجتياح لبنان:أعيد انتخابه لرئاسة الوزراء مرة أخرى عام  ،3153ليتخذ قرارين هامين
أولهما قصف المفاعل النووي العراقي عام  3153ثم اجتياح لبنان عام  3151بحجة ضرب قواعد المقاومة
الفلسطينية.
وفاته
وكان تقديم بيغن استقالته وهو في ذروة عمله السياسي مفاجأة للجميع ،غير أن استقالته كان لها ما يبررها .فقد بلغ
السبعين من عمره وتدهورت حالته الصحية خاصة بعد أن ماتت زوجته أليزا عام  ،3151واستمر في صراعه مع
المرض حتى مات عام  3111نتيجة أزمة قلبية عن  25عاما.
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اتفاقيات كامب دايفيد
إطار لسالم في الشرق األوسط وقعه كل من رئيس الواليات المتحدة جيمي كارتر ،ورئيس مصر أنور السادات ،ورئيس
حكومة إسرائيل مناحيم بيغن ،في السابع عشر من أيلول عام  .3125اشترك من الجانب اإلسرائيلي ،باإلضافة إلى بيغن ،كل
من وزير الخارجية موشيه ديان ،ووزير الدفاع عيزر فايتسمان .وكان اللقاء في كامب دايفيد ،إذ لم تسمح وسائل اإلعالم بالقيام
بتغطيته ،كان قد جاء بعد عدة أشهر من الطريق المسدود في عملية السالم .
وفي كامب دايفيد تم التوقيع على اتفاقيتين .االتفاقية األولى والتي كان عنوانها" :إطار للسالم في الشرق األوسط" ،نصت على
أنه قرارات مجلس األمن رقم  141و 115-لهي األساس الشرعي لمثل هذا السالم .انقسمت هذه االتفاقية إلى قسمين  -القسم
األول تناول الضفة الغربية وقطاع غزة .ونادى بتطبيق خطة الحكم الذاتي ،في حين تناول القسم الثاني والذي كان عنوانه:
"العالقات اإلسرائيلية والمصرية" ،تناول عملية التطبيع بين الدولتين ،والتي ستعقبها اتفاقيات مشابهة بين إسرائيل وكل من:
األردن ،وسوريا ولبنان .
أما االتفاقية الثانية " -إطار لتوقيع على معاهدة سالم بين إسرائيل ومصر" ،فقد استندت إلى االنسحاب التام والكلي إلسرائيل
من شبه جزيرة سيناء "إلى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وبين إسرائيل االنتدابية"  -انسحاب يؤدي إلى إقامة عالقات
طبيعية تشتمل على االعتراف المتبادل كما على العالقات الدبلوماسية واالقتصادية والتربوية الثنائية" :وضع حد للمقاطعات
االقتصادية والحواجز أمام المرور الحري للبضائع وللناس ،والحماية المتبادلة للمدنيين بواسطة إجراءات الحكم النزيهة
والعادلة ".
كان من المهم بالنسبة لمصر تكوين صلة بين االتفاقيات التي تتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة ،وبين المسيرة السلمية بينها
وبين إسرائيل ،في سبيل تفادي توجيه التهم إليها بأنها تقيم سلما انفراديا ،وتهمل القضية الفلسطينية (مع أنه بالفعل سلكت مصر
مسلك السالم المنفرد مع إسرائيل) .أما اهتمام إسرائيل الرئيسي فكان أال تبدو كمن تخلت عن حقها في السيادة على يهودا
والسامرة وقطاع غزة .ولكن يجب القول إن إسرائيل اعترفت ألول مرة بأنه فيما يخص الحل الدائم في الضفة الغربية وقطاع
غزة يجب االعتراف "بالحقوق الشرعية لعرب إسرائيل واحتياجاتهم العادلة " -
ووافقت أن تساهم األردن بشكل فعال خالل الفترة االنتقالية في المنطقة التي يطبق فيها الحكم الذاتي .
رافقت االتفاقيات رسائل بشأن وضع القدس كان بيغن قد صرح فيها أن القدس لن تقسم وستبقى عاصمة إسرائيل ،وصرح
السادات أن القدس العربية هي جزء من الضفة الغربية التي يجب إعادتها إلى السيادة العربية .كذلك فقد اعترف كارتر أيضا أن
بيغن أعلمه أن إسرائيل تعتبر المصطلحات "فلسطينيون" و"الشعب الفلسطيني" على أنها مصطلحات مطابقة لـ "عرب أرض
إسرائيل" .هذا ،وصادقت الكنيست على اتفاقيات كامب دايفيد في السابع والعشرين من أيلول عام  ،3125حيث صوت 54
عضو كنيست {بما في ذلك معظم أعضاء المعراخ(-التجمع)} إلى جانب االتفاقيات ،و 31-عضو كنيست (بما فيهم موشيه
أرنس من الليكود و شلومو هيلل من المعراخ) ضدها ،ألنها تضمنت التزاما إسرائيليا باالنسحاب من كل سيناء ،وامتنع عن

التصويت  32عضو كنيست (بما في ذلك يتسحاق شامير من الليكود ويغئال ألون من المعراخ).
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مناحيم بيغن :فكرة العدل االجتماعي
تصحيح المجتمع
األساس الثاني من وجهة النظر تجاه الحياة هو تصحيح المجتمع .هذا المصطلح هو أيضا واسع جدًا ،ويجب ملؤه بالمفاهيم
المحددة ،كما فعلناه مع المصطلح "حرية المجتمع" .ولكن النتيجة األولى النابعة من استخدام مصطلح "تصحيح المجتمع" هي
مهمة للغاية ومحددة بشكل واضح تماما .النتيجة هي أنه شكل المجتمع المعاصر ،بحاجة لتصحيح ،وأننا نسعى إلى تنفيذ
التصحيح بصورة عملية وبشكل مستديم.
الرغبة في تصحيح المجتمع هي رغبة أساسية في إقامة العدل .نفخها الرب في روح البشر برفقة المشاعر الطبيعية األخرى،
ومنها المحبة والصداقة ،والغيرة والكراهية .بسبب هذه الرغبة  -وليس فقط بسبب التغيرات التي تطرأ على الظروف المادية،
كاستكشاف القدرات غير المعروفة ،واختراع طرق اإلنتاج الجديدة ,وتطوير وسائل النقل الجديدة  -فإننا نالحظ في تاريخ
الشعوب أشكاال مجتمعية تختفي ،وأخرى تحتل محلها ,إذ ال يوجد شكل مجتمع أبدي .وفي الحقيقة يجب القول إنه ال يوجد
شكل مجتمع ينطبق على الحاضر وعلى المستقبل على حد سواء .من يدعي أنه ال يجب إدخال تغيرات على شكل المجتمع
القائم لكونه ال يحتاج لتغيير  -فيتجاهل الرغبة الطبيعية في إقامة العدل; ومن يدعي أنه ال مجال بإدخال تغيرات على
الظروف القائمة في المجتمع  -فيتجاهل قانون التطور التاريخي .ففي الحقيقة ،يجب التصحيح ويجوز التصحيح .وإذا وضعنا
نصب أعيننا دائما ،أنه "المجتمع" ليس مصطلحا تجريديا ،بل معقدًا ،فيدخل ضمن الكمال العضوي المسمى بـ"أمة" ،ويضم
عددا كبيرا من األشخاص ،وشأنه شأن جسم اإلنسان الذي يشكل كماال عضويا يحتوي على عدد من األعضاء ،وأنه "ال يوجد
جسم سليم وأعضاؤه مريضة"  -فنرى أنه في أساس كل األسس وراء تصحيح المجتمع يتواجد هناك تصحيح حياة الشخص
وأسرته .ولكن إن لم يكن هناك داعٍ وال تبرير  -وبالفعل ال يوجد حتى مجال  -للسير مع األنماط االجتماعية القائمة التي فيها
جم غفير من األشخاص  -تبعد حياتهم أن تكون حياة "اعتيادية" ،سواء أكان من ناحية حرياتهم النفسانية والسياسية ،والمعاناة
والخوف تحت وطأة المعيل وصاحب السلطة ،إما من ناحية "حرياتهم االقتصادية" ،ومنها السكن ،والمأكوالت ،والسلع
األساسية والثقافة ،إن لم يكن هناك أساس لالفتراض ،أنه "ما يوجد هو الذي سيكون" وال عدل في الرأي ,أنه "ما يوجد هو
الذي سيكون"  -هل هناك أساس لإليمان ،بأنه يجوز تشكيل ،بدال من شكل المجتمع القائم ,شكال آخر يكون موجودا إلى األبد?
كل شخص عاقل يجيب على هذا السؤال بـ"كال" ،إال إذا كان يرغب في خداع نفسه أو تضليل غيره.
http://www.knesset.gov.il
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فعالية

 - 1جبل اجلليد

اسم الخطة:

جبل الجليد

الوقت المطلوب:

 03دقيقة

المواد المطلوبة:

ورقة العمل المرفقة

األهداف:




.0
.3
.2
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فعالية

 -2جريان

اسم الخطة:

جيران

الوقت المطلوب:

 5د.تحضير من حصة سابقة  55دقيقة

المواد المطلوبة:

أوراق ،أقالم ،معجم ،مكتبة ،الشبكة العنكبوتية(

Internet

) إن وجدت.

األهداف:




أن يتعرف الطالب/ة على اآلخرين.
أن يتعلم الطالب/ة أن ال نصنع أفكار مسبقة على اآلخرين.
أن نتعلم أهمية معرفة الطرف اآلخر ،ولماذا؟



(او مصر)
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فعالية  - 0أنا واآلخرون
اسم الخطة:

أنا واآلخرون

الوقت المطلوب:

 55دقيقة

المواد المطلوبة:

أوراق ملونة وأقالم

األهداف:





أن يُعرّف الطالب/الطالبات أنفسهم كأفراد في جماعات متعددة.
أن يستنتج الطالب /ة االختالفات دون الحكم عليها.
أن يكتشف الطالب /ة العناصر المشتركة بين الثقافات المختلفة.

.1




.2
.3
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فعالية  -5معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل
الهدف:
أن يتعرف الطالب على قيمة السالم وكيفية تحقيقه.
أن يتعرف الطالب على مميزات القائد التي أدت إلى صنع السالم.

مدة الفعالية:

 10دقيقة.

مواد مساعدة :ملحق باألقوال.

سير الفعالية:
المرحلة األولى – مجموعات صغيرة:
.2

يقسم المربي الطالب إلى مجموعات من  5-3طالب.

.1

يوزع المربي ملحق بالبطاقات على المجموعات.

.7

يطلب المربي من أفراد المجموعة التطرق إلى األقوال وإبراز القيم التي تحث على السالم وتحديد
نوع القيادة التي نهجها كل قائد.

المرحلة الثانية – كامل الهيئة:
.2

يقوم ممثل عن كل مجموعة بعرض ما توصلت إليه مجموعته.

أسئلة للنقاش:
.2

هل كانت ثمة صعوبة في إيجاد مميزات للقائد؟ كيف تغلبتم عليها؟

.1

هل توجد لديك أي أقوال أخرى عن السالم؟

.7

ماذا تعلمنا عن شخصية كل من السادات وبيغن؟

.3

هل ثمة فرق بين سلوك الناس في السالم وبين سلوكهم في الحروب؟ ما هو؟ لماذا؟

.5

ماذا يجب أن نعمل لكي نحقق السالم؟
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ملحق بأقوال من خطاب السادات في الكنيست


" ولكنني أصارحكم القول بكل الصدق ،أنني اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل ،وأنا أعلم أنه مخاطرة

كبيرة ،ألنه إذا كان اهلل قد كتب لي قدري أن أتولى المسؤولية عن شعب مصر ،وأن أشارك في مسؤولية
المصير ،بالنسبة إلى الشعب العربي وشعب فلسطين ،فإنَّ أول واجبات هذه المسؤولية ،أن استنفد كل السبُل ،لكي
أجنّب شعبي المصري العربي ،وكل الشعب العربي ،ويالت حروب أخرى ،محطمة ،مدمرة ،ال يعلم مداها إالَّ
اهلل".


ي أن أذهب إلى
" وقد اقتنعت بعد تفكير طويل ،أن أمانة المسؤولية أمام اهلل ،وأمام الشعب ،تفرض عل َّ

آخِر مكان في العالم ،بل أن أحضر إلى بيت المقدس ،ألخاطب أعضاء الكنيست ،ممثلي شعب إسرائيل ،بكل
الحقائق التي تعتمل في نفسي ،وأترككم ،بعد ذلك ،لكي تقرروا ألنفسكم .وليفعل اهلل بنا ،بعد ذلك ،ما يشاء".


" ضحية الحرب اإلنسان .إنّ الروح ،التي تزهق في الحرب ،هي روح إنسان ،سواء كان عربيًا أو

إسرائيليًا .إنَّ الزوجة التي تترمل ،هي إنسانة ،من حقّها أن تعيش في أسرة سعيدة ،سواء كانت عربية أو
إسرائيلية".


" نؤمن بحكمة الخالق ،التي أوردها في أمثال سليمان الحكيم:

 الغش في قلب الذين يفكرون في الشرّ .أما المبشرون بالسالم ،فلهم فرح. لقمة يابسة ،ومعها سالمة ،خير من بيت مليء بالذبائح ،مع الخصام .وبدال من إيقاظ أحقاد الحروب الصليبية ،فإننا يجب أن نحيٍي روح عمر بن الخطاب وصالح الدين  ..أي روح
التسامح واحترام الحقوق.


" إنَّ دُور العبادة ،اإلسالمية والمسيحية ،ليست مجرد أماكن ألداء الفرائض والشعائر ،بل إنها تقوم شاهد
صدقٍ على وجودنا ،الذي لم ينقطع في هذا المكان ،سياسيًا وروحيًا وفكريًا".

خطاب السادات في الكنيست http://www.knesset.gov.il/docs/arb/sadatspeech.htm :
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ملحق بأقوال من خطاب مناحيم بيغن يوم زيارة السادات للكنيست


"ولذلك ،لو سمحت ،أريد أن أحدد اليوم مفهوم السالم كما نفهمه .نريد صنع السالم التام ،والحقيقي ،من
خالل التسامح التام بين الشعبين :اليهودي والعربي .بغير الغرق في ذكريات الماضي .كانت هناك
حروب .وكان هناك سفك الدماء .فسقط أبناء الجيل الطالع الرائعون من الطرفين .طوال أيامنا نعلو من
شأن أبطالنا الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل حلول هذا اليوم ،وكذلك يحل أيضا هذا اليوم .نحترم شجاعة
العدو كما نحترم كل أبناء الجيل الطالع الذين سقطوا هم كذلك في صفوف الشعب العربي .ممنوع علينا
أن نغرق في ذكريات الماضي حتى وإذا استصعبنا األمر .علينا أن نضع الماضي جانبا ،ونهتم بالمستقبل،
وشعوبنا ،وأطفالنا ،ومستقبلنا المشترك ،وأن نعمل على أن نعيش في هذه المنطقة جميعا ،وعلى مر
األجيال :الشعب العربي الكبير ،والدول والبلدان الخاصة به ،والشعب اليهودي في بالده  -بالد إسرائيل.
وعليه ،علينا تحديد ماهية السالم".



"القيم األخالقية وتطور الجنس البشري كان هذا االبتالء بمثابة حظر على تقديم التضحيات البشرية.
فالشعبان االثنان تعلما ودرسا في تقاليدهما القديمة ذاك الكأل اإلنساني في حين لم تزل الشعوب من حولنا
تمارس قديم التضحيات البشرية إلى أصنامها .هكذا ساهمنا ،الشعب اإلسرائيلي والشعب العربي ،في
تطور الجنس البشري ،كما لم نزل نواصل في زيادة نمو الحضارة البشرية إلى غاية اآلن".



"نؤيد بالقوة ،نؤيد الحق ،والحق وحده .وعليه ،نرغب من أعماق قلبنا ،منذ أيام القدم ولغاية اآلن ،في
صنع السالم".



"جلب السالم ،السالم لشعبنا ،والذي لم يشهد السالم حتى ولو ليوم واحد منذ أن بدأنا في العودة إلى
صهيون ,كما جلب السالم لجيراننا ،الذين نتمنى لهم كل خير .ونعتقد أنه إذا قد صنعنا السالم ,السالم
الحقيقي ،فنستطيع تقديم المساعدة المتبادلة في كل مجاالت الحياة وتبدأ حقبة جديدة في الشرق األوسط،
حقبة من النمو واالزدهار ،والتطوير والتطور والنشوء كما كان في أيام القدم".



"ال داعي لوضع فصل بين اتفاقية السالم وإلغاء حالة الحرب .ليس هذا ما نطرحه ونطلبه بالعكس  -البند
األول في اتفاقية السالم هو إلغاء حالة الحرب إلى أبد األبدين .إننا نريد إقامة عالقات طبيعية متبادلة كما
تجري بين كل الشعوب حتى ما بعد كل الحروب .واستخلصنا من التاريخ ،سيدي الرئيس ،أن الحرب هي
محتومة ،والسالم هو محتوم".

خطاب مناحيم بيغن http://www.knesset.gov.il/vip/begin/arb/begin1_arb.htm :
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