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البحث  لتطوير  القطان  وهيلني  وليد  مشروع  في  قراءتنا،  حلظة 
والتعليم في العلوم في مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، عن 
العام  السادس من حزيران  التي حدثت في  الزهرة  خبر ظاهرة عبور 
أنها لن تتكرر حتى  نادرة جدًا، حيث  2012، وكونها ظاهرة فلكية 
الكونية في مشروعنا  الظاهرة  2117، فكرنا في استغالل هذه  العام 
ألهميتها الفلكية والتربوية.  وجدنا في هذه الظاهرة فرصة لنا إلشعال 
اهتمام بعلم الفلك والعلوم بشكل عام في املجتمع الفلسطيني، من 
خالل أنشطة ملشاهدة هذه الظاهرة خارج نطاق وضغوطات املدرسة 
خالل  من  بهما  معرفتنا  على  بناًء  معلمني  باختيار  قمنا  والصف.  
بالعمل مع طالبهما في سياق  باشرا  املركز، ومن ثم  انخراطهما في 
معرفة  ببناء  قاما  حيث  والتقييم،  املدرسة  نطاق  خارج  رسمي  غير 
األخرى  الفلكية  واملواضيع  الفلكية  الظاهرة  هذه  حول  معًا  علمية 
وأدوات  معدات  بتجهيز  قاما  كما  الشمسية،  بالكواكب  املتعلقة 
من  الظاهرة  مشاهدة  فكرة  نشأت  احلدث.   يوم  الظاهرة  ملشاهدة 
مدينة القدس مع مجموعة من الطالب املنظمني، وعدد من العاملني 
أنها  األنشطة  هذه  مييز  ما  املطلع.   مستشفى  في  األطفال  واملرضى 
قادة  جميعهم  كانوا  بحيث  ومعلميهم،  الطالب  قبل  من  نظمت 
العاملي  العلمي  املجتمع  ويشاركوا  احلدث  هذا  لينجحوا  وباحثني، 

مشاهدة ظاهرة من الظواهر تعد األكثر ندرة في نظامنا الشمسي.

عيون فلسطينية 
ترصد ظاهرة عبور 
الزهرة أمام الشمس

بيسان بطراوي

أول ما قمنا به، كفريق باحثني في املشروع، متثل في مراجعة األخبار 
إما   ... »الزهرة  بعنوان  خبر  انتباهنا  ولفت  اليوم،  لذلك  العلمية 
وفي    .)Venus ... It›s Now or Never( أبدًا«  أو  اآلن 
من  املهمة  الظاهرة  هذه  ملشاهدة  نشاط  فكرة  ُطرحْت  اللحظة،  تلك 
مشروعنا.  وكون نشاط كهذا يأتي حتت برنامج العلوم غير الرسمية، 
حينها  بالتحضير.   للبدء  عمل  خطط  وبناء  له،  بالتخطيط  باشرت 
بعلم  جدًا  مهتمة  أنا  جهة،  فمن  الفكرة،  لهذه  كبير  بشكل  حتّمست 
فلسطني  أرى  أن  أردت  لطاملا  أخرى  جهة  ومن  والفضاء،  الفلك 
مساهمة ومشاركة بشكل فعال في أنشطة مع املجتمع العلمي العاملي.  
املجتمع  نشارك  أن  لنا  فهو فرصة  كبيرة،  أهمية  رأينا في نشاط كهذا 
صورة  ونخرج  املعيقات  ونتحدى  كفلسطينيني  نحن  العاملي  العلمي 
إلثارة  فرصة  فيه  وجدنا  كما  فلسطني.   من  النادرة  الظاهرة  لهذه 
لذلك،  بنا.   الظواهر احمليطة  بالعلوم ومبشاهدة  واالهتمام  الشغف 
عن  متامًا  خارجًا  رسمي  غير  تعلم  نشاط  كهذا  نشاطًا  جنعل  أن  قررنا 

نطاق املدرسة وتقييمها وضغوطاتها.

اليومية،  باحلياة  العلوم  ربط  على  الرسمية  غير  العلوم  برنامج  يعمل 
حيث يهدف البرنامج إلى حتفيز التفكير العلمي واملالحظة واالستنتاج 
ككل.   الفلسطيني  واملجتمع  املدارس  من  املستهدفة  اجلهات  لدى 
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ويتفاعل البرنامج ويغذي ويتقاطع مع سياقات تعليم العلوم الرسمية، 
لتنفيذ منهاج يربط  التحتية واحملتوى الالزمني  البنية  من خالل توفير 
العلوم الرسمية بغير الرسمية، بحيث تكون مكملة لبعضها البعض، 
كون  من  تنبع  البرنامج  هذا  أهمية  إن  منفصلة.   تكون  أن  من  بداًل 
ذلك  من  واألهم  التأثير،  وكبير  األمد،  طويل  الرسمي  غير  التعليم 
أنه مدفوع من اهتمام املتعلم وفضوله.  لذا، وجدنا في حدث كهذا 
صلة كبيرة مع أهداف برنامج العلوم غير الرسمية، على أمل أنا نرى 
بعلم  الطالب  شغف  ونشعل  الفلك  وعلم  بالعلوم  أقوى  اهتمامات 
املواضيع  في  فلسطني  في  عام  تقصير  يوجد  أنه  وبخاصة  الفلك، 
واملنهاج  الرسمي  التعليم  أم  اإلعالم،  من  أكان  سواء  الفلكية؛ 
اخلسوفات  أثناء  فلسطني  في  سابقة  جتارب  توجد  كما  الفلسطيني.  
والكسوفات، تدل على أن معظم الفلسطينيني واجهوا ظواهر كهذه 
املرة  الظواهر.  فقررنا هذه  باخلوف واالختباء خشية األذى من هذه 
العمل على تأسيس وعي مختلف  الظاهرة من أجل  أن نحتفي بهذه 
املجتمع  في  العلمية  الثقافة  ولزيادة  الفلكية،  الظواهر  مقاربة  في 
فلسطني؛  لتطوير  مهم  عنصر  العلمية  الثقافة  أن  حيث  الفلسطيني، 
كونها مؤشرًا أساسيًا للتنمية والتطور، فهي تتيح املجاالت لقرارات 
سياسية أفضل، وبالتالي عوائد اقتصادية أفضل، وتساعد على احلد 
الفردية،  السلوكيات  املنطقية، ومتكن  من اخلرافات واملعتقدات غير 

وتشكل عاملًا أكثر أخالقية )ليو، 2009(.

كظاهرة  الزهرة  عبور  ظاهرة  حول   
فلكية

اخلامس  في  فلسطني  شهدتها  التي  الزهرة،  عبور  ظاهرة  تعتبر 
2012، من الظواهر الفلكية األكثر  والسادس من حزيران من العام 
ندرة في نظامنا الشمسي، وتتمثل في عبور كوكب الزهرة من جنمته 
األم وهي الشمس، بزاوية مطلة على كوكبنا متكننا من رؤية الكوكب 
وتتميز  ساعات.    6 ملدة  الشمس  قرص  من  تعبر  سوداء  كنقطة 
سنة   243 مدتها  دورة  في  تتكرر  أنها  حيث  بندرتها،  الظاهرة  هذه 
بعبورين، يفصل بينهما 8 سنوات، ثم آخر بعد 121.5 سنة، وآخر 
بعد 105.5 سنة.  وتوفر هذه الظاهرة فرصة لعلماء الفلك لتحسني 
فهم احمليط الكوني لكوكبنا، حيث أن دراسة ظواهر مرور الكواكب 
البعيدة  في مجموعتنا الشمسية تساعد العلماء على اكتشاف النجوم 

ورصدها.

 تاريخ الظاهرة

ترجع احتمالية عبور كوكب الزهرة من أمام قرص الشمس إلى كتاب 
املجاالت  “ثورات  بـ  املعنون  كوبيرنيكوس،  نيكوالس  الفلك  عالم 
الذي مت نشره في العام 1543.  يبنيِّ الكتاب أن كوكبي  السماوية”، 
ُعطارد والزهرة ُيشاركان كوكب األرض في دورانهما حول الشمس 
كيبلير  جوهانيس  قام   1627 العام  ففي  أمامها،  من  وعبورهما 
املعروف بقوانينه الثالثة عن املدارات، بنشر جداوله الرودولفية التي 
أثبتت صحة نظرية كوبيرنيكوس، وأتاحت الفرصة للعلماء حلساب 
أن  توقع  على  كيبلير  ساعد  ما  دقة،  أكثر  بشكل  الكواكب  مواقع 
العام  وفي   ،1631 العام  في  الشمس  َيعُبران  سوف  والزهرة  ُعطارد 

نفسه متكن عالم الفلك الفرنسي بيير جاسيندي برصد عبور ُعطارد، 
مع  أوروبا،  في  عبورها  ظهور  عدم  بسبب  الُزهرة  يلحظ  لم  ولكنه 
العلم أنه كان من املمكن مالحظة عبور الزهرة من أماكن أخرى من 
العالم، ولكن عدم توفر التلسكوبات احلديثة، إال في أوروبا، حال 
اإلجنليزي  الفلك  عالم  متكن  سنوات  بضع  مرور  فبعد  ذلك.   دون 
“َمش هوول” في منطقة  جيرميا هوروكس الذي كان يعمل في قرية 
النكاشيير على تطوير حسابات كيبلير، وتنبأ أن العبور التالي لكوكب 
الزهرة سوف يحدث في أواخر شهر تشرين الثاني العام 1639، وقام 
هوروكس بإخبار أحد أصدقائه في لندن، وآخر في مانشيستر اسمه 
وليام كرابتري باحلدث املنتظر.  عندما عاد هوروكس في مساء اليوم 
ظل  ظهور  الحظ  هوول”  “مش  قرية  في  “كارر”  منزل  إلى  املنتظر 
أصغر  كان  الظل  أن  من  الرغم  وعلى  الشمس،  على  الزهرة  كوكب 
بكثير مما كان يتوقع، فإنه متكن من رسم ما رآه بشكل دقيق جدًا، وفي 
هذه األثناء متكن صديقه ويليام كرابتري أيضًا من رؤية العبور، إال أنه 
لم يقم بأخذ أي مالحظات علمية، ألنه انشغل بانتظار ابتعاد الغيوم 
التي كانت حتد من رؤيته الظاهرة، ولكن بشكل عام يعد هوروكس 
الزهرة.   عبور  رؤية  يستطيعان  العالم  في  شخصني  أول  وكرابتري 
1716 بإيجاد طول املسافة بني األرض  العام  وقام ادموند هايلي في 
والشمس من خالل مشاهدته لعبور الزهرة من منطقتي أقصى شمال 
وجنوب األرض.  ومن ثم بدأ العبور أكثر مألوفًا للعلماء، وبدأت 

)Pasachoff، 2012(. حمالت املشاهدة تزداد تطورًا وأهمية

لدى  )فينوس(  الزهرة  كوكب  أهمية   
احلضارات

لكوكب الزهرة أهمية تاريخية مميزة لدى العديد من احلضارات، فهو 
الكوكب الوحيد في املجموعة الشمسية الذي يحمل اسم أنثوي، كما 
أنه واحد من أكثر الكواكب إشراقًا في السماء.  وعرف هذا الكوكب 
مثل  أنه  حيث  امليالد(  قبل   1600 سنة  )قبل  جدًا  قدمية  عصور  منذ 
األنوثة واحلب للعديد من احلضارات، ما جعلهم يطلقون عليه أسماء 
“أفروديت”،  واإلغريق  آللهات احلب، فسماه البابليون “عشتار”، 
العربية،  باللغة  بالزهرة  تسميته  سبب  أما  “فينوس”.   والرومان 
هرة هي احلسن والبياض، ومن هنا اسم كوكب الزهرة  فذلك ألن الُزّ

يعود إلى سطوع هذا الكوكب من الكره األرضية.

باحثة مساعدة في مجال العلوم غير الرسمية
مشروع وليد وهيلني القطان لتطوير البحث والتعليم في العلوم
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التجربة بأقالم من عايشوها

كرمية عوض اهلل - مدرسة بنات سلواد الثانوية

يقولون االعتراف باحلق فضيلة، وأعترف أنني ضعيفة جدًا في املعلومات املتعلقة بالفلك واملجموعة الشمسية، وعندما أسمع خبرًا من التلفاز 
عن ذلك املوضوع بني وقت وآخر أحس أنني فقيرة جدًا في هذه املعرفة، واحلقيقة هو أنني لم أبادر إلى تطوير معرفتي والبحث عن املعلومة، 
فأنا درست األحياء في اجلامعة، وطورت نفسي فيما يخص املواد واملواضيع التي يتطرق إليها املنهاج الذي أقوم بتعليمه في املدرسة، لكن عند 
بهذا  تطوير معرفتي  منها  أهداف عدة؛  النشاط، وذلك من أجل حتقيق  استغالل هذا  ببالي فكرة  الزهرة، خطرت  بخبر مرور كوكب  سماعي 

املجال، وإتاحة الفرصة أمام الطالبات املشاركات في النادي العلمي الكتساب معرفة قيمة.

ذهبت في اليوم التالي الجتماعنا في مركز العلوم، وتوجهت إلى أعضاء النادي العلمي املتمثالت في الصف احلادي عشر العلمي، وطرحت 
املوضوع عليهن ملعرفة ردة فعلهن األولية، فكانت االستجابة وردة فعلهن أكثر بكثير مما كنت أتوقعه، حيث أعطت الطالبات املوافقة املبدئية بنسبة 
هذا النشاط في املدرسة؟ وأي الصفوف ستشارك في النشاط؟ فتم اقتراح طالبات الصف  تنفيذ  يتم  أن  باإلمكان  هل  فسألتهن:  منهن.   90%

السابع وهن بعض الطالبات اللواتي قد يكن منجذبات للفكرة. وبالفعل، بدأت عملية البحث عن املوضوع.

الطالبات أن يقرأن أكثر حول املوضوع عبر اإلنترنت، أو أي مصادر  السابع، وحتدثنا عن املوضوع، وسألت  التالي ذهبت للصف  اليوم  وفي 
أخرى. وحددنا يوم اخلميس القادم لعقد اجتماع عن املوضوع وإمكانية املشاركة في هذا النشاط، الذي سينعقد وقت شروق الشمس.

لم يكن بإمكاني اإلعالن عن هذا النشاط في املدرسة، ألني أدركت أن العدد سيكون كبيرًا، ألن الكثير من الطالبات لديهن اهتمام مبوضوع 
الفلك، ورمبا ألن هذا املوضوع هو من املواضيع املهملة في املنهاج.

للخروج  سنضطر  الذي  املبكر  الوقت  هو  يؤرقني  كان  ما  أكثر 
اللواتي سيشاركن هن طالبات يعشن في قرى  فالطالبات  فيه، 
مختلفة، وأعمار مختلفة، ووقت اخلروج هو وقت مبكر جدًا 
في الظالم وقبل شروق الشمس. ومن أجل ذلك، كنت أتوقع 
أن يقل العدد يومًا بعد يوم، لكن ردة فعل الطالبات ومجيئهن 
النشاط  أن  من  متأكدة  جعلني  يومي،  وشبه  منفرد  بشكل  إلي 
أواًل، وثانيًا  لنا في فلسطني  سينجح، وأنه سيكون حدثًا مهمًا 

بالنسبة لطالباتي ولي وملدرستي.

السابع  الصف  طالبات  مع  منفصلني  اجتماعني  عقد  مت  بعدها 
محور  كان  حيث  العلمي،  عشر  احلادي  الصف  وطالبات 
من  جتميعها  مت  التي  املعلومات  وتشارك  تبادل  االجتماعني 
وبأي  الكوكب  مشاهدة  كيفية  مناقشة  متت  كما  اإلنترنت، 

طريقة، وحتديد االحتياجات الضرورية لذلك.

انتهاء  بعد  للطالبات  رسمية  عطلة  كان  الذي  التالي  اليوم  وفي 
وتقسيم  العمل  وبدأ  الطالبات  جاءت  النهائية،  االختبارات 
األدوار بطريقة غريبة، حيث كان االجتماع األول بني طالبات 
وكان  عدة.  صفوف  من  هن  اللواتي  املشاركات  املدرسة 
االجتماع ضروريًا جدًا، وذلك لبناء عالقة بني طالبات املدرسة 
فيما بينهن، وبخاصة أن كثيرًا منهن ال يعرفن بعضهن البعض، 
كما أنه ساهم في حتمل املسؤولية لدى بعض الطالبات، وبخاصة 
طالبات الصف احلادي عشر، حيث شاركن في توزيع األدوار 
على جميع الطالبات، وكان لي الدور األقل في املشروع، حيث 
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تبنت الطالبات مسؤولية العمل والبحث واالستفادة من كل املعلومات التي مت جمعها.

كنت أراقب من بعيد تارة، ومن قرب تارة أخرى عمل الطالبات، وأشاركهن أحيانًا في العمل، حيث توزعت الطالبات إلى مجموعات مختلفة؛ 
فمنهن من كانت حتضر أسئلة لطرحها يوم تنفيذ النشاط، وأخرى تقرأ الكتب باللغة اإلجنليزية وتقوم بترجمتها وإعطائها للطالبات، وثالثة بدأت 
ببناء النماذج الكرتونية، وأخرى عملت على اختبار األدوات الالزمة لرؤية الكوكب، ومنهن من حضرت القوائم النهائية للطالبات املشاركات، 
وأخرى وزعت األغراض على الطالبات من أجل حملها يوم املشاهدة، وهكذا كان العمل كخلية نحل، الكل يعمل ويشتغل ويشارك ويتشارك. 
استمر العمل في ذلك يومني في املدرسة، وهذا ما لفت انتباه الكثير من املعلمات ومديرة املدرسة، حيث أحبنب معرفة املزيد عن الظاهرة التي 
كنت قد أخبرتهن بها خالل اجتماع سابق. وعلى الرغم من أن بعض املعلمات أحبنب املشاركة في يوم املشاهدة لعبور كوكب الزهرة، فإن العدد 

النهائي كان ثالث معلمات من املدرسة، أنا ونائب املديرة ومعلمة اللغة اإلجنليزية!

في يوم املشاهدة كان هناك حضور الفت ليس فقط من الطالبات، وإمنا من أهاليهن أيضًا، ما فتح املجال أمامهم للتعلم عنها والتشارك في معرفتها 
من قبل بناتهن، وهنا توسعت دائرة املعرفة وخرجت عن نطاق املعلم والطالب واملنهاج.

بعد جناح املشاهدة، قررت الطالبات املشي بني أرجاء بلدة الطيبة املجاورة لسلواد، وعرفتنا املعلمة تغريد وهي من الطيبة عن اآلثار املوجودة فيها، 
وبعد االنتهاء من ذلك قالت إحدى الطالبات إن اليوم كان أجمل من أي رحلة مدرسة. وبالطبع، كان ذلك دفعة قوية لي وللمدرسة للمشاركة 

في مثل هذه النشاطات.

في طريق العودة فكرت في نفسي كيف ميكن استغالل هذا النشاط من أجل تطوير العمل الحقًا في النادي العلمي، وفكرت لو كان باإلمكان 
الفلكية واحلديث عنها في اإلذاعة الصباحية، وعمل مجالت حائط عنها لتوعية  يتابع أهم الظواهر  الفلك فيه يكون مختص  إنشاء قسم لعلم 

طالبات املدرسة.

عبداهلل قبها – مدرسة الكرامة األساسية الثانية -جنني

لم يخطر ببالي يوما كمعلم أن أجند نفسي ثالثة أيام، ال لرحلة استجمام وال لفندق وال ملخيم صيفي، بل إلى مخيم علمي لم يكن يومًا في املنام 
وال في احلسبان ... الوقت صباحًا، والهدف في السماء، واملطلوب كوكب، كلها كلمات بحاجة إلى فهم وتفكير أكثر، ألن كل كلمة لها 
مدلوالتها وخاصيتها وعواملها، فهذا الكوكب يدعونا إلى مشاهدته ألنه سوف يغيب لفترة طويلة، وعندما يطل من جديد العام 2117 سوف 
نكون نحن في عداد املفقودين، فكيف تكون االستعدادات لضيف سيزورنا ألول مرة في القرن العشرين، ويا ترى هل يليق به أن نكون وحدنا 
في استقباله، هنا كان التحدي األكبر: كيف نعمل من أجل هذه الزيارة التي ال تتجاوز الساعة والنصف إلى عرس تعليمي يشارك فيه الطالب 
بحيث يكونون هم أصحاب الضيافة والعرافة؟ وكيف سيكون استقبالهم له؟ فاالستقبال يجب أن يكون من نوع خاص، واألدوات كذلك، فقرر 
أصحاب الضيافة أن يكرموا ضيفهم فنسبوا إلى أنفسهم اسم العلماء الصغار، ليكونوا على قدر االستقبال، فجمعوا املعلومات املتعلقة بظاهرة 
مرور كوكب الزهرة عبر قرص الشمس، وكان لكوكب الزهرة النصيب األكبر من حديث الطالب وتساؤالتهم، ومن املعلومات التي جمعوها 
عن املجموعة الشمسية.  فكما أحب أجدادنا املسلمون علم الفلك، وعّدوه من أكثر العلوم منزلة وأعلقها في القلوب، أحب الطالب كوكبهم 
األرض، وأحبوا كوكب الزهرة أيضًا للتشابه الكبير بينهما، وألنهم أعطوه نصيبًا كبيرًا من وقتهم، وهم يبحثون وينقبون عن كل شيء عنه، فإذا 
كان غروب الشمس جمياًل، فشروق الشمس أجمل مع صك الزهرة لهذه الظاهرة، فدون ختم الزهرة األسود للشمس لن تكون هنالك ظاهرة 
عبور، ولكن هذه الظاهرة تتطلب استخدام أدوات وأجهزة خاصة على العلماء الصغار أن يحاولوا أن يصمموها ويجربوها، فكانوا حقًا علماء 
صغار؛ فأدواتهم بسيطة: كرتون، الصق، خشب.  وألنهم علماء، فالتجربة األولى كانت خاطئة، والثانية مقلوبة، والثالثة ... فما أجمل 

الصغار وهم يجربون ويثيرون أسئلة رائعة قد ال يلتفت إليها الكثيرون.

أذكر متامًا ذلك العالم الصغير الذي كان ميسك الكماشة بيده ويقول لزميله: »إذا ما غلطنا عمرنا بحياتنا ما بنعمل شيء«.  فهذا التحول الكبير في 
التفكير وفي منهجية احلياة، لم يكن ليحدث لو كان في غرف مغلقة ال يوجد فيها مساحة للخطأ والتجربة، فاملدرسة اآلن ال تعتبر املكان الوحيد 
للتعلم، فالعلماء الصغار راحوا خارج أسوارها ليخوضوا جتربة جتعلهم يجدون عالقة بني ما تعلموه وما يدور حولهم في الكون.  ألم ميتلك 
هؤالء العلماء الصغار مهارة حل املشكالت وكيفية التخطيط ألي مشروع سينفذ في املستقبل؟ ألم تثر هذه التجربة خيال هؤالء العلماء وفكرهم؟ 

وكم كان فيها من إبداع وابتكار؟ فاألخطاء واحملاولة املستمرة كانت على الدوام تالزم العلماء.
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السؤال:  يبقى  والتجريب  والتصميم  البحث  هذا  كل  وبعد 
التي ميكن  التحديات  وما هي  الظاهرة؟  نشاهد هذه  لم  لو  ماذا 
الصغار،  العلماء  كانت حديث  التساؤالت  فهذه  نواجهها؟  أن 
غير  األجهزة  بهذه  الكوكب  رؤية  نستطيع  ال  قال:  من  فمنهم 
الشمس.   ظهور  الغيوم  متنع  سوف  آخر:  وقال  الدقيقة.  
متييزه  نستطيع  أن  دون  الزهرة  كوكب  مير  سوف  قال:  وثالث 
فبعد كل هذه  منطقية،  التساؤالت  أليست هذه  الشمس.   عن 
العلماء الصغار أمامنا، هل نتركها وال  التي وضعها  التحديات 
في  ووضعها  استثمارها  املمكن  من  إنه  بل  اهتمامنا؟  نعطيها 
سياق تعليمي يهدف إلى إشعار هؤالء العلماء الصغار بقيمة ما 
طرحوه من تساؤالت، وبالتالي عمل منوذج حملاكاة هذا العبور 
يتعرف الطالب من خالله على املجموعة الشمسية واملدارات، 
وكل هذا يجعلنا مطمئنني على فهم هذه الظاهرة حتى لو كانت 

هنالك معيقات.

احليرة  انتابتهم  الذين  األهالي  عن  فماذا  الطالب،  عن  هذا 
في  االبن  مشاركة  على  »املوافقة  عليها  خط  ورقة  من  والدهشة 
مخيم علمي ملشاهدة عبور كوكب الزهرة من قرص الشمس«.  
ففكرة التخييم جديدة ومخيفة بالنسبة لهم، ومشاهدة الكواكب 
لم  األمور  أولياء  من  فالكثير  لهم،  بالنسبة  جدية  وغير  جديدة 
بالشيء  املعرفة  عدم  هو  هل  أبنائهم،  مع  نقاش  في  يدخلوا 
واقعية؟ وما هي  يكون مجرد فكرة غير  أن  اجلديد واخلوف من 
إال ساعات بعد توزيع موافقة ولي األمر وإذا باالتصاالت تنهمر 
دون توقف عن جدية هذا املخيم، وما طبيعة النشاط فيه، ومتى 
يكتنف  الذي كان  الغمام  ما اجنلى  وأين وكيف و... .  وبعد 

هذا املوضوع، جاءت البشرى على أيدي العلماء الصغار حتمل جناح املخيم، مرّوسة بتوقيع اآلباء، وكانت هذه إشارة النجاح بالسماح لألبناء 
باملبيت ألول مرة خارج املنزل، وفي اخلالء، وفي منطقة بعيدة عن محيطهم، وال ننسى أننا نتحدث عن طالب من صفوف اخلامس والسادس 
االبتدائي.  وبعد ذلك لم تتوقف االتصاالت، ولكن هذه املرة لم حتمل طبيعة األسئلة، بل كانت حتمل الرجاء والتمني بأن يلتحق أبناؤهم باملخيم.

كل يوم كان مير يقربنا إلى املوعد املنتظر للوصول إلى املخيم يوم الثالثاء 2012/6/5.  ال أعرف كيف ننظر إلى طالب مثقل يحمل على كتفه 
فرشة ومخدة وحرام، فهذا يخرج من حارة، والثاني من حارة ثانية، واآلخر من ثالثة، ما الذي دفعه أن يحزم عدته ويترك بيته وألعابه وهو يدرك 
متامًا أنه ال يوجد في املخيم كهرباء، وال ثالجة، وال كمبيوتر، ولكنه يركض ليسابق الزمن للوصول إلى املخيم، ولكن أيضًا كنت أرى الطالب 
أنفسهم يأتون إلى املدرسة متأخرين ومتثاقلني، يتمنون يومًا أن ال يصلوا إليها أبدًا، أو حتى ال يجدوها.  إذا كنا ندرك الفرق بني املشهدين، 
فهذا يبعث على األمل، وإن كنا ال ندرك فاملصيبة أعظم.  يصل بعض العلماء الصغار إلى أرض املخيم باكرًا، يضعون ما حمله الرحالة حني 
املكان، وما أجمل عباراتهم وكأنهم  يتفحصون  نظراتهم وكأنهم  ما أجمل  يبدأون.   أين  يعرفون كيف ومن  ينظرون حولهم وال  كشوفاتهم، 
اخليام  نصبت  أن  وما  احملارب.   استراحة  وكأنها  ويستريحون  ترفع،  خيمة  أول  وهذه  األرض،  في  يدق  وتٍد  أول  فهذا  الشمس،  يخاطبون 
جميعها، فإذا بالعلماء الصغار جميعهم يصلون أرض املخيم، بعد أن انتظروا كثيرًا هذه اللحظة، فنزلوا من احلافالت يضمون بيديهم ما يقيهم 
الليل، ويركضون ليخوضوا أول جتربة في حياتهم قد تعلمهم الكثير، فجلست كل مجموعة في خيمة حتمل اسم أحد كواكب املجموعة  برد 
الشمسية.  وكذلك حمل كل طالب بطاقة العالم الصغير حتمل اسمه واسم خيمته، وشكلت كل مجموعه اسم الكوكب الذي حتمله اخليمة، 
فعالم يضع الطحني في وعاء، وآخر يسكب املاء، وآخر يخلطهما، وآخر يغمس اجلرائد باخلليط، وآخر ينفخ بالونًا، وآخر يضع اجلرائد على 
البالون.  وبعد أن يوضع في أشعة الشمس ليجف، تقوم كل مجموعة بطالئه حسب لون كل كوكب؛ ففي خيمة كوكب الزهرة حتديدًا وأنا أنظر 
إليهم وأتعلم منهم وهم يتجادلون عن لون كوكب الزهرة، سمعت أحدهم يقول: »انتظروا قلياًل شكلكم نسيتوا إنو كوكب الزهرة هو توأم كوكبنا 
األرض، وهذا يعني إنو لونه قريب من لون األرض«.  فشكلوا املجموعة الشمسية ولونوها بريشة مسكوها بأيديهم، ووضعوا فيها كل خبراتهم، 

ولكنهم أيضًا طوروا هذه اخلبرات واكتسبوا معارف جديدة لم يحصلوا عليها على مقاعد الدراسة.

وما أن حل ليل الشروق، ال أعرف ماذا أصاب العلماء الصغار، زادت حركتهم، وكثر حديثهم، وتكررت أسئلتهم، متى ستشرق الشمس؟ 
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ومتى سنرى كوكب الزهرة؟ في تلك الليلة لم يخلد عالم واحد إلى النوم.  وكم رجوناهم أن يناموا باكرًا ليستطيعوا االستيقاظ باكرًا ويكون 
يومهم نشيطًا، إال أنهم لم يناموا باكرًا، فكأن شيئًا يقلقهم؛ أهي حلظات االنتظار؟ سألت عاملًا صغيرًا: اذهب يا صديقي للنوم أرجوك، ما يبقيك 
مستيقظًا؟ فأجابني بكلمة واحدة: أنا مبسوط.  تذكرت أيام الطفولة والدراسة حني كنا نريد الذهاب في رحلة مدرسية، كنت ال أستطيع النوم، 

والسبب باختصار هو االنبساط، ولكن يبقى هؤالء العلماء صغارًا.

قبيل الشروق بساعتني طرحهم النعاس واستسلموا وغطوا في النوم، وعندما اقترب موعد الشروق وذهبنا إلى اخليام إليقاظهم، ونظرنا إليهم 
كان التعب واإلرهاق واضحني على وجوههم وعلى طريقة نومهم.  هنا متلكني شعور األب على ابنه وهو ينظر إليه بشفقة على حاله، فكنت 
أدخل اخليام وأخرج منها دون أن أستطيع أن أوقظ أحدًا فيها، ولكن تذكرت أن الوقت ينفد، فطلبت مساعدة زمالئي، فوقف كل واحد منهم 
على باب اخليمة وأخذ ينادي ولكن ال جدوى، وكأن هؤالء العلماء الصغار مشغولون بعواملهم، فتطلب األمر الدخول إلى اخليمة وحتريكهم، 

وفي النهاية استيقظ اجلميع.

التي  أدواتهم  بأيديهم  يحملون  الشرق  جهة  نحو  توجه  فاجلميع  تغيرت،  قد  قبلتهم  وكأن  نشاطهم،  الصغار  العلماء  استعاد  رياضية  فقرة  بعد 
صمموها، ونظارات شمسية ليستقبلوا ضيفهم العزيز على قلوبهم ما داموا قد انتظروه طوياًل، فالكل أخذ موقعه وبدأت حلظة االنتظار، الكل 
يقول من هنا تشرق الشمس، واآلخرون ال بل من هنا، فالعلماء الصغار يسألون: من أين تشرق الشمس حتديدًا؟ اجلواب: ترقبوا وانتظروا 
لنا ولهم، وها هي  التوتر، وبدأ أول حتدٍّ  قلياًل.  ويسألون العلماء الصغار: هل الذي نشاهده بعيدًا هل هي اجلبال أم غيوم سوداء؟ وهنا بدأ 
أطراف الشمس تشق عتمة الفجر وتلوح في األفق خيوطها، فرح العلماء الصغار، قائلني هذه الشمس تشرق يا الله أين الزهرة؟ أين الزهرة؟ 
ولكن الفرحة لم تدم ألن توقعات العلماء الصغار جاءت في مكانها، فنور الشمس الذي يشق العتمة انطفأ من جديد، ألن غيمة سوداء حجبته، 
فاعتلت وجوه العلماء الصغار حالة من االستياء والتذمر، ولكنه القدر واملشيئة، فمن بني العلماء الصغار سمعت صوتًا يناجي رب السماء قائاًل: 
يا رب زيح الغيمة وأنا إذا ما شاهدت الزهرة اآلن فلن أعيش للمرة القادمة.  فالكل متعب أثقلهم السهر الطويل والوقوف والتوتر، فجلسوا 
على األرض ولكنهم لم يغادروا املكان وأعينهم تكاد ترى أمامهم، ولكنها تنظر إلى السماء فهذا حلمهم وأملهم.  ومن بني الصمت الذي خيم 
على املخيم، جاء صوت الهاتف يدق، واستغربت من يتصل في هذا الوقت املبكر، وإذا به أحد أولياء األمور يسأل هل شاهدمت الظاهرة؟ هل 
متكن ابني من مشاهدتها؟ وإذا بهاتف ثاٍن وثالث و... الكل يسأل هل شاهد ابني الظاهرة؟ ألول مرة، وعلى الرغم من بعد املسافة واملكان، 
يكون التوتر نصيب كل من األهل واألبناء ما الذي جمعهم؟ أسئلة يجب أن تثار ويجاب عليها.  وبعد وقت ظهرت الشمس بوضوح، فتزين 
العلماء الصغار بالنظارات وأخذوا يبحثون عن كوكب أحبوه، أصوات من هنا ومن هناك، أنا رأيته، ال ال لم أره، وآخر يقول لصاحبه: دعني 
أشاهده، فعندما نظر قال له هذه النقطة السوداء ليست الزهرة، بل جزء من غيمة وآخر، وآخر ... .  استجمع العلماء الصغار جميع قواهم 
وتركيزهم وتوجهوا نحو األجهزة التي صمموها ليضيفوا إليها عدسات النظارة الشمسية، حيث ثبتوا عدسات النظارة الشمسية على عني املنظار، 
بحيث مكنتهم هذه التجربة من مشاهدة كوكب الزهرة بكل بوضوح، وإذا بصوت الهاتف ينادي ثانية من ولي أمر طالب يقول: أنا اآلن أرى 
كوكب الزهرة، هل شاهدمتوه انتم والعلماء الصغار؟ ما أجملها من حلظات؛ األهل والطالب جمعهم التوتر قبل قليل، واآلن يجمعهم السياق 

التعليمي، كم نفتقد هذا الشعور املتبادل بني الطالب واألهل.

بعد املشاهدة، أخذ العلماء الصغار يسألون ماذا سنشاهد اآلن؟ وماذا سنراقب في املستقبل؟ وهل ينتهي املخيم اآلن؟ ال .. ال، أرجوك يا أستاذ 
ما تنهي املخيم، والله إنا حبينا هذا العمل وعمرنا ما احلمنا أن نأتي ونخيم ملراقبة كوكب، شو فيها لو بقينا عدة أيام، طيب يا أستاذ إحنا بنحكي 
مع املؤسسة متدد املخيم عدة أيام.  وقفت حائرًا أمام الرجاء ومتني العلماء الصغار، فيا لها من جتربة فريدة ونوعية جمعت املعلم والطالب معًا في 
اخليمة نفسها، وما أن حلت الليلة األخيرة للمخيم، وإذ بساحة املخيم تعج باألهالي وأولياء األمور، وسادت املكان حركة سير نشطة، في وقتها 
خفنا على علمائنا ألننا ال نستطيع أن منيز من هو عالم صغير أو أخ أو أخت جاءوا ليشاهدوا هذه التجربة.  أحد أولياء األمور ومعه ابنته طلب مني 

أن أرشده إلى خيمة ابنه العالم، فذهبنا إلى اخليمة ووجدناه نائمًا، حينها أصرت أخته الصغيرة النوم بجانبه وهي تغمرها سعادة كبيرة.

األهالي واألبناء العلماء يتجمعون حول النار ويتبادلون األحاديث ويثنون على فكرة التخييم.  وكما طلب ومتنى أبناؤهم العلماء الصغار طلبوا 
منا أن مندد املخيم يومني إضافيني حتى يتسنى لهم املشاركة مع أبنائهم في التخييم، وكان طلبهم ليس مجرد حديث عادي بقدر ما كانوا حقًا يعنون 
هذا الكالم، فهم رمبا ألول مرة يجلسون مع بعضهم بعيدًا عن حياتهم العملية، وفي مكان بعيد أيضًا عن مكان سكنهم، وبعيدًا عن االنتماء 
العائلي والسياسي.  أدرك األهالي وأولياء األمور أهمية األنشطة الالصفية، وأبدوا أيضًا رغبتهم في املشاركة في وضع اخلطط املستقبلية ألي 
نشاط الصفي سوف ينفذ، فالكل فرح ومتفائل.  ومن بني قوس النار خرج عالم صغير وقال: اآلن سأحتدث لكم بحديث رمبا الكثير لم يسمعه، 
مع العلم أنه قد يكون يخص أحدًا منكم، ما أجمل القصص والناس متجمعني حول النار تاركني وراء ظهورهم كل مشاكل احلياة، هكذا كان 
أجدادنا، سأخبركم ببعض القصص التي رواها لنا أجدادنا في املاضي، بعد أن قمنا بعمل مقابالت معهم، وفعال بدأ يسرد القصص واجلميع 
ينصت ملا يقول، اندهش اجلميع من ذلك، وتساءلوا كيف لهؤالء الصغار أن يعرفوا تاريخ اآلباء واألجداد، ونحن ال ندري عنهم شيئًا؟! كم كبر 
هؤالء العلماء الصغار في عيون اآلباء واألهالي، حقا إنهم كبار، ويجب علينا تقديرهم، ألنه ال خير في أمة ال تقدر جهد أبنائها، اجعل أنت 
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من نفسك حكمًا وأنت تشاهد مدير املدرسة األستاذ رائد يحيى وهو يصنع الكنافة على الفحم للعلماء الصغار، ويقدمها بيده إليهم أمام األهالي 
وأولياء األمور وممثلي عن املجالس والبلديات، أال يستحق هذا املدير كل التقدير واالحترام.

نحن، معلمني وطالبًا، ينقصنا الكثير في فهم أسرار الكون، ودراسة ظواهره ورصد حتركات النجوم واألجرام السماوية، وكلما زادت أهمية 
علم الفلك عندنا، يزيد علمنا عن أنفسنا وعاملنا، فهذه التجربة اجلديدة هي ضرورة حياتية، ومظهر نهضة حضارية بحاجة إليها.  كم يفتقدها 
العرب واملسلمون اليوم، ولكن ثقتنا بهذا املشروع كبيرة، ألنه فلسطيني املنشأ، والفكرة، والتمويل، واإلشراف، والتنفيذ، بعكس املشاريع 
األخرى التي تعتمد على الدعم األجنبي.  ال أظن، مع متنيات العلماء الصغار وأولياء األمور وكذلك نحن املعلمون، أن تنتهي التجربة هنا، 

وبخاصة بعد ما اتفق اجلميع على أهمية هذه النشاطات، واالستعداد للمساهمة واملساعدة في أي نشاط قادم.

انطباعات املشاركني

السادس من حزيران 2012 يوم تاريخي لي وجلميع الطالبات، حيث شاهدنا عبور كوكب الزهرة على الشمس، وكان في ذلك مجازفة كبيرة، 
حيث خرجنا الساعة الرابعة والنصف صباحًا، على الرغم من رفض األهل للفكرة في البداية، فإننا أقنعناهم.  والبحث عن هذا املوضوع وعن 

أثره على مستقبلنا املهني كان رائعًا.  كما أني أشكر املعلمة الفاضلة كرمية ملنحنا هذه الفرصة الرائعة ومؤسسة القطان على دعمهم لنا.

رماح أحمد – 11 علمي )بنات سلواد الثانوية(

كان يومًا في غاية املتعة واجلمال، حيث أننا توجهنا إلى قرية قريبة )الطيبة( لرؤية هذه الظاهرة التي لم أكن أعلم عنها، وعن عظمتها من قبل، 
وعندما علمنا من املعلمة أننا سنتمكن من رؤيتها أنا لم أصدق ذلك، ويعود السبب إلى أني لم أرها من قبل، حيث أننا استفدنا كثيرًا ألننا تعرفنا 
على أمور لم نكن لنعلمها لوال حدوث هذه الظاهرة.  وبصدق، فهي أول مرة أبحث فيها في اإلنترنت عن موضوع الكواكب، وبخاصة كوكب 
الزهرة، حيث أنني استفدت كثيرًا من املعلومات التي حصلت عليها، رمبا لن تفيدني أنا وأصدقائي كثيرًا في حياتنا اليومية املعتادة، لكنني واثقة 

كل الثقة بأنها ستفيدني في املستقبل، وهي كما علمت أنها حتدث كل 243 سنة، ورمبا لن أكون في السنوات القادمة قادرة على رؤيتها.

أود في النهاية تقدمي الشكر ملؤسسة القطان، ألنها املسؤولة الوحيدة عن دعم الطلبة في مثل هذه املواضيع، وأيضا إلى املعلمة الفاضة كرمية.

هالة عزات – 11 علمي )بنات سلواد الثانوية(
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أو  عنه  نسمع  لم  الذي  العظيم  احلدث  هذا  عن  املعلمة  أخبرتنا 
نشاهده ولو حتى من أجدادنا ... فأخذت آراء الطالبات بذلك 
ورأت كم أننا كنا متحمسات جدًا جدًا، فأنا شخصيًا لم أعهد أن 
أفتح اإلنترنت كثيرًا بشأن موضوع الكواكب، ولكنني عندما ُطرح 
املوضوع تشوقت أن أتعمق فيه أكثر فقرأت عنه، ثم بدأنا بإعداد 
األدوات واملواد الالزمة للتمكن من رؤية هذه الظاهرة. .. وفي 
الرابعة  الساعة  بيوتنا من  الطيبة من  بلدة  إلى  الظاهرة خرجنا  يوم 
والنصف صباحًا ... شاهدنا مظهر الشروق، وقد كان كوكب 
الزهرة يظهر كنقطة سوداء في قرص الشمس، وساعدتنا أدوات 
مركز القطان كثيرًا على رؤية هذه الظاهرة بوضوح ... كان يومًا 
ثقافيًا وتاريخيًا ال ُينسى.  ومن جهة أخرى، فنحن الطالبات ألول 
مرة نلتقي مع بعضنا ومع معلماتنا في مثل هذا الوقت ... ويعود 
الفضل بذلك إلى املعلمة كرمية التي شاركت الطالبات بهذا احلدث 
... كما نتوجه بجزيل الشكر ملؤسسة القطان، ليس فقط لقيادتها 
هذا النشاط، بل وأيضًا على دعمها املتواصل للمدرسة في معظم 

مشاريعها، متمنيني لها دوام التقدم ... وشكرًا.

فتحية نضال – 11 علمي )بنات سلواد الثانوية(

أخبرتنا املعلمة أنه سوف حتدث ظاهرة عبور كوكب الزهرة خالل أيام قليلة، وهذا ما دفعنا إلى البحث عن هذه الظاهرة بشتى الوسائل والطرق، 
وعندما اكتشفنا أنها ظاهرة نادرة، سعينا وبجد إلى أن ال يذهب عملنا وشغفنا الذي لم نعتد أن يكون متعلقًا بالفلك سدى، متكنا من الذهاب 
ومبوافقة األهالي إلى املدرسة، حيث عملنا على حتضير مواد متوافرة لدنيا من البيئة احمليطة بإمكانها املساعدة، وبالفعل خرجنا من منازلنا على 
الساعة 4:30 صباحًا إلى قرية الطيبة، كان جتمعًا تاريخيًا وثقافيًا واجتماعيًا ضخمًا، وكل هذا الفضل يعود إلى مؤسسة القطان التي لطاملا قدمت 
إلينا الدعم في عدة مشاريع طالبية، والى املعلمة كرمية عوض الله التي ضحت بوقتها وبذلت معنا جهدًا كبيرًا إلجناح هذا اليوم، وبالفعل نحن 

اآلن نسجل بأيدينا تاريخ مشاهدتنا هذا العبور الذي لم ولن نستطيع مشاهدته في املرة املقبلة.

رزان عودة – 11 علمي )بنات سلواد الثانوية(
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كانت مشاركتي في مشروع مرور كوكب الزهرة جتربة عظيمة جعلتني ممتنًا ملن عملت معهم من أخالء وأساتذة امتنانًا عظيمًا؛ فببضع أيام أثبت 
لنفسي كم من املمكن تعلم اجلديد وتطبيقه على أرض الواقع، ال بل وعرضه على اآلخرين وتعريفهم بظاهرة فضائية كنا محظوظني باملقدرة على 
دراستها وتتبعها.  زادت خبرتي في ذلك األسبوع الكثير، فمن تعزيز مهارات التواصل مع الفريق إلجناز عمل بأقصى طاقاتنا، والبحث عن 
معلومات قيمة موثقة لعرضها، والتجربة في اإلبداع في إيصال هدف املشروع لفئات عمرية عديدة، والبذل فيه، وحتى توظيف التكنولوجيا 

بطريقة تخدمنا في مشروعنا هذا، ناهيك عن ترتيب الوقت واحترامه، ما يجعلنا فعاًل نقدر ما نفعل.

أود أن أشكر كل من ساهم في إدراج فكرة العمل على هذا املشروع، ولعله يكون من بدايات تشجيع الشباب الفلسطيني على إمضاء أوقات فراغه 
في كل ما هو مفيد.

إبراهيم القيسي
)جمموعة فينوس 12 – القدس(

لقد انبهرت برؤية الزهرة ألنه كان خالبًا ومدهشًا، 
ولقد تعلمت طريقة جديدة لرؤية مباشرة للشمس.  
رؤية  فكرة  توصيل  هو  به  استمتعت  شيء  وأكثر 
لقد  معهم.   واللعب  املرضى،  لألطفال  الزهرة 
ألنها  الزهرة  برؤية  جدًا  محظوظ  أنني  شعرت 
جدًا،  طويلة  فترة  كل  حتصل  جدًا  نادرة  ظاهرة 
فريقنا.   بني  اجلماعي  بالعمل  أيضًا  استمتعت  ولقد 
فريقنا عن فرق أخرى  ما مييز  أيضًا  أذكر  أن  وأحب 
لقد  العمري، وتواجد أعضاء صغار.   التنوع  وهو 

أحببت طريقة جتميع الفرقة.

راكان درويش
)جمموعة فينوس 12 – القدس(



175 رؤى تربوية - العددان الثامن والثالثون و التاسع والثالثون

اليوم السابق للعبور، كنت أتصفح االنترنت للبحث  اليوم عبقت روحي بتاريخ املكان وروعته، وسحر احلدث وندرته.  ففي مساء  في ذلك 
عن معلومات عن الظاهرة العلمية النادرة التي سأمتكن من مشاهدتها ورصدها مع مؤسسة القطان.  وكنت أدهش أكثر كلما توصلت إلى شيء 
جديد، حيث أدركت أننا من األجيال احملظوظة التي استطاعت رصد الظاهرة مرتني خالل 8 سنوات، وأسعدني هذا، بينما بقيت تتبادر في 
ذهني دورة هذا الكوكب حول الشمس بزاوية متكننا من رؤيته كنقطة سوداء على قرص الشمس، حيث يقوم بدورتني خالل 243 سنة، ما جعلني 
أدرك كم هي قصيرة حياتنا، وضئيلة فضاءات معرفتنا في هذا الكون.  أما أنا فاستطعت مشاهدتها هذه املرة في 2012، ما زاد شغفي بالعلوم 
وتقبلي لها؛ كونها أصبحت جزءًا من جتربة وحياة، وبخاصة أني تشاركت التجربة مع صديقتي ماسة، وكنا متحمستني بأننا نشارك العالم بهذا، 
فقد كان لي من السعادة الكثير، حيث أننا كفلسطينيني نهتم برصد ظاهرة فلكية على الرغم من كل ما يشغلنا من قضايا داخلية، فقد تراءى لي أن 
الشغف والعطش املعرفي لدينا ال حدود له.  وقد لفت نظري اهتمام كثير من الشعوب من اإلغريق واملصريني القدماء وغيرهم بالظاهرة من غير 

معرفة دقيقة بحقيقتها.  وجعلني ذلك أفكر في أن الرغبة في معرفة املجهول ولدت مع اإلنسان األول، ولم تفارقه منذ ذاك احلني.

القرية  نتأمل أفاق هذه  الطيبة.  واستطعنا قبل أن نراقب شروق الشمس أن  الله إلى قرية  انطلقنا من رام  الرابعة والنصف صباحًا،  في الساعة 
التي  اإلبداعية  األفكار  وبفضل  وتصويرها.   ورصدها  الظاهرة  مشاهدة  من  سنتمكن  هل  التحدي.   برز  الشمس  أشرقت  وعندما  الرائعة.  

ابتكرناها، واملعدات التي نحملها، وفقنا إلى ذلك، وكان ذلك مبثابة نصر لنا.

الحقا تسلينا مبسابقات األسئلة عن الظاهرة التي أعدتها طالبات مدرسة سلواد، اللواتي سعدت كثيرًا بالتعرف إليهن.  وأثناء ذلك، كنا نرى 
الزهرة يكمل دربه حتى تالشى متامًا، تاركًا قرص الشمس كاماًل متوهجًا، ونحن معه متوهجون حبًا وأماًل.

هتاف رمياوي - 11 علمي )مدرسة الرجاء اللوثرية – رام اهلل(
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حتديات

تنسيق  في  واملشاركة  التجهيز  جتربة  شكلت 
الزهرة  كوكب  عبور  ظاهرة  مشاهدة  حدث 
مشروع  فريق  ألفراد  ومميزًا  مختلفًا  حتديًا 
املوعد  حتدي  واجهنا  لقد  العلوم.   تعليم 
قريبة  كانت  الزمنية  الفترة  أن  حيث  الزمني، 
محكومني  وكنا  املشاهدة،  تكرار  ميكن  وال 
بتاريخ حدوث الظاهرة، حيث بدأنا بالبحث 
في  فيه  الظاهرة  مشاهدة  املمكن  الوقت  عن 
عن  الوقت  معرفة  استطعنا  وقد  فلسطني، 
بالظواهر  مختصة  إلكترونية  مواقع  طريق 
الفلكية، وتأكدنا من إمكانية مشاهدة الظاهرة 

في فلسطني.

اآلخر شكل حتديًا، حيث  املكان هو  أن  كما 
مناطق  ثالث  اختيار  في  جهدًا  بذلنا  أننا 
النشاط فيها،  إقامة  ليتم  مختلفة في فلسطني 
مكان  إيجاد  من  منطقة  كل  في  بد  ال  وكان 
مرتفع ميّكن الطالب من رؤية شروق الشمس 

ووضع معدات املشاهدة.

لقد كان لدينا قلق من عدم القدرة على مشاهدة الظاهرة بسبب ظهور الغيوم، أو عدم جناح املعدات التي مت تصميمها لعكس صورة الكوكب على 
الورق، وهذا يؤكد مفهوم البحث العلمي، وحقيقة أن البحث العلمي قائم على التجارب، وأي جتربة معرضة للفشل أو النجاح.  وهذا األمر 
يضعنا أمام حقيقة أن الهدف من العلوم ليس دائمًا هو الفوز، فقد تكون هناك خسارة، ألن التعلم يأتي من الوقوع باألخطاء، وإعادة التجربة بعد 

تغيير الطريقة )أو املداخالت(، لغاية الوصول إلى النتائج املرجوة.

موقف الطالب من العلوم
من أهم نتائج التجربة هو تأكيد أهمية مشاركة الطالب في جتارب علمية ومساهمتهم في كل مراحل التجربة العلمية، من أجل إضافة احلماس 
لدى الطالب، وشوقه لرؤية النتائج، وتأكيد فكرة أن كل ما هو موجود اآلن من تكنولوجيا وأدوات هو شيء صنعه أشخاص مثلنا، ليس أكثر 

ذكاًء منا، ونحن بإمكاننا أن نبحث وجنرب ونصل إلى ما نحتاج من أجل حياة أفضل.

وتسجيل  بنفسه،  بالتجربة  يقوم  الطالب  وجعل  بالتجربة(،  بنفسه  يقوم  أن  من  )بداًل  بالتجربة  للقيام  مرشدًا  املدرس  دور  يكون  أن  أهمية  إن 
للمعرفة  مستهلكني  من  وحتويلهم  العلوم،  جتاه  الطالب  موقف  تغيير  في  أهمية  لذلك  أن  حيث  كبيرة،  هي  استنتاجاته،  وكتابة  املعطيات، 

ومستخدمني لألدوات إلى منتجني لها، وصانعني ألدوات بإمكان أشخاص آخرين أن يستخدموها.

قبل  التي صممت  األداة  الفريق تطوير  استطاع  الظاهرة،  الطالب مبشاهدة  قام  التي  الساعات  أنه خالل  التجربة،  بعد  برزت  التي  ومن األمور 
التجربة )حيث أنهم قاموا بوضع عدسة النظارة اخلاصة بحماية العني أمام عدسة املنظار، ما أتاح رؤية الظاهرة بطريقة أخرى أكثر وضوحًا(.

وقد طلبنا من الطالب يوم مشاهدة الظاهرة أن يقوموا بشرح بسيط حول الظاهرة للزائرين املهتمني من املجتمع احمللي، وقد كان الفتًا لالنتباه 
حماس الطالب في التحدث عن الظاهرة، وسعة معلوماتهم حول الكواكب وتفاصيل الظاهرة.

أخيرًا زاد إمياننا أنه ميكن زيادة شغف الطالب للعلوم عن طريق البحث وتطوير جتارب أساسها مشاركة الطالب، وتنمية روح البحث والتعاون 
بني الطالب واملعلم، وهذا سيكون دورنا في املرحلة القادمة.

)رامي احملتسب – مشروع وليد وهيلني القطان(




