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التعلم عرب املشروع

رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون

 كيف كانت البداية؟

يو�سف  �أ�سدقائي  من  وبدعوة  �ملعلمني،  من  جمموعة  مع 
كانت  نعلني  يف  �ملعلمني  ومركز  �خلو�جا،  وحممد  �خلو�جا، 
برنامج  يف  لال�سرت�ك  منهم  تلقيته  بعر�ض  وذلك  �لبد�ية، 
�لتكون �ملهني �لتابع ملركز �لقطان للبحث و�لتطوير �لرتبوي. 
�نخرطت يف �لربنامج، ومل �أكن �أعلم ماذ� �سيطلب منا حتديد�ً، 
تو�لت �للقاء�ت وكانت بنمط مل نعتد عليه يف �لرتبية و�لتعليم، 
�إىل �أن طلب منا كتابة �حلكاية �ل�سخ�سية للمعلم مع �لتعليم. 
هنا، وللحظة، �سعرت �أين وقعت يف ورطة، وفكرت مليًا يف 

�لتخلي متامًا عن �مل�ساركة يف �لربنامج.

�لربنامج،  عرب  و�لتوجيه  �لت�سجيع  من  وب�سيء  الحقًا، 
�ملهني  و�لتطور  �ملهنية  �ال�ستفادة  باإمكانية  مني  وباإح�سا�ض 
والقت  �لتعليم«،  مع  »حكايتي  كتابة  يف  جنحت  و�الأد�ئي، 
�لربنامج يف نعلني،  �أفر�د  �أول مبادرة من  ترحيبًا الفتًا كونها 

ون�رشت الحقًا يف جملة ر�ؤى تربوية.

مل نقف عند هذه �ملحطة، و��ستمرت لقاء�تنا ن�سف �ل�سهرية 
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�لدخول  �لفارقة،  �للحظة  �إىل  و�سلنا  �أن  �إىل  نعلني  مركز  يف 
فعليًا يف برنامج �لتعليم عرب �مل�رشوع، يف جتربة تعلمية جديدة 
كل  للمعلم.  �لتعليمية  �ملمار�سة  من  جديد  ومنط  �ملد�ر�ض  يف 
معلم عليه �أن يقرتح م�رشوعًا تعليميًا ينفذه مع طالبه. هكذ� 
قال لنا مالك �لرمياوي مدير م�سار �للغات و�لعلوم �الإن�سانية 
��ستنفد  بعدما  �لرتبوي  و�لتطوير  للبحث  �لقطان  مركز  يف 
منطًا  كونه  �لتعليمي؛  �مل�رشوع  فكرة  �إي�سال  يف  جبار�ً  جهد�ً 
يف  تناطحت  جميعًا،  �الأمر  علينا  �ختلط  �لتعليم.  جديد�ً يف 
ذهني �أفكار و�أفكار، �رشت �أطرح يف نف�سي عنو�نًا مل�رشوع 
�ألغيه،  ثم  �آخر  و�قرتح  ي�سلح،  ال  �أنه  نف�سي  �أقنع  �رشيعًا  ثم 
ما  �أنها  نف�سي  �أقنعت  �سغرية  فكرة  ذهني  يف  ملعت  �أن  �إىل 
�أبحث عنه. �رشيعًا �لتقطت قلمي و�أور�قي وبد�أت �أبني خطة 
كتبت خطة  للقرية.  ماء«  »بناء حاووز  عنو�نه  مل�رشوع  عامة 
الأي  مفتوحًا  �ملجال  وتركت  �لرئي�سة  وخطو�ته  �مل�رشوع 
حقول  �أو  خطو�ت  �أو  تعديالت  �أو  تطوير�ت  �أو  �إ�سافات 
بحث �أو مهار�ت �أخرى يقرتحها �لطالب، ويرونها �رشورية 

�أثناء تنفيذ �مل�رشوع.
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 املشروع بني احلاجة اجملتمعية 
ومطلب التعليم التكاملي

حاًل  كونها  تعليميًا؛  م�رشوعًا  الءمت  �لب�سيطة  �لفكرة  تلك 
غرب  كم   30 �سقبا  قريتنا  �سكان  منها  يعاين  و�قعية  مل�سكلة 
ر�م �هلل. كذلك كانت مو�سوعات �مل�رشوع �ملطروحة �سمن 
�لعلوم  يفتح مو�سوع  �مل�رشوع  �أن  �إىل  �إ�سافة  �ملقرر،  �ملنهاج 
على �جلغر�فيا، و�لتاريخ، و�لتكنولوجيا، و�لفن، و�لت�سميم، 

و�لريا�سيات، وعلى �ملجتمع �أي�سًا.

و�قع  �سياق  يف  و�لبحث  �ملعرفة  و�سع  �إىل  �مل�رشوع  يهدف 
�لطلبة �ملعا�ض، ومعاي�سة �ملعرفة ونقل م�سادرها من �لكتاب �إىل 
�لنا�ض �أنف�سهم. كما يتناول �مل�رشوع معارف علمية ومفاهيم 
و�إح�سائيات، ومعادالت وقو�نني ومعارف حياتية علمية من 

ق�س�ض، وتعبري�ت، ومفاهيم �جتماعية قدمية وحالية.

�نتهى �جلانب �لنظري و�لتخطيط �لقبلي وبد�أ جانب �لتنفيذ 
على �أر�ض �لو�قع، وكان ذلك يف لقاء مع طالب �لعا�رش )ب( 
باإبالغهم  قمت  حني   ،2011 �آذ�ر   7 يف  طالبًا   25 وعددهم 
تعليمي  »م�رشوع  يف  لي�ساركوين  �ختياري  عليهم  وقع  �أنه 
تربوي« برعاية مركز �لقطان للبحث و�لتطوير �لرتبوي. قبل 
»كيف  عديدة:  �أفكار  ر�ودتني  �خلطوة،  هذه  على  �أقدم  �أن 
و�جباتهم  يحلون  وهم  �مل�ساركة  على  و�أحفزهم  �ساأجذبهم 
ويدر�سون على �متحاناتهم بكل فتور وتلكوؤ �سديدين؟ حالة 
والمباالة  فتور�ً  توقعت  لذ�  و�أكلتنا معهم.  �أكلتهم  �لالمباالة 

منهم كونهم �سي�ساركون دون حافز مادي.

�أ�سهبت يف �لتو�سيح و�لفائدة للطالب ونقلت �لفكرة �إليهم 

مبفهومه  ولكن  �ملادي  مبعناه  ال  م�رشوع  تنفيذ  ب�سدد  باأننا 
�لرتبوي و�لتعليمي، و�أنه �سيلحق بهم فائدة تعليمية ومعرفية، 
و�أنهم �سيكونون حمور �لتنفيذ، و�أن مهمتي كمعلم تقليدي لن 
تكون حا�رشة يف �مل�رشوع، ويف نهاية �مل�رشوع �ساأ�سطحبهم 
�إىل �ملوؤمتر �ل�سنوي ملركز �لقطان لعر�ض �مل�رشوع �أمام �ملوؤمتر. 
�أنهيت فكرتي حتى �سعرت باندها�ض و�جنذ�ب �سديد  �أن  ما 
من �لطالب، وبدت �ل�سعادة عليهم بعدما علمو� �أن �مل�رشوع 
ال يتبع �ملنهاج، وال يرتتب عليه تقومي وعالمات و�متحانات.

مع  �لثاين  �للقاء  كان  �ال�سرت�حة،  و�أثناء  �ل�سف،  غرفة  يف 
�لطالب. هدفت منه �أن �أ�سل مع �لطالب �إىل عنو�ن �مل�رشوع 
�لذي �قرتحته: »�إن�ساء حاووز ماء للبلد«. �ساعدتني �ل�سدفة 
يف طرحي، ذلك �أن وظفت مد�خلة لرئي�ض �ملجل�ض �لقروي 
بعد �سالة �جلمعة تطرق فيها �إىل م�سكلة تزويد �ملاء، و�أن بئر 
�سبتني �ملغذية للبلد يحتمل �أن تغلق، وهي بالكاد تلبي حاجة 
�لنا�ض من �ملاء �لتي ت�سل �إىل �ملنازل ب�سغط �سعيف، و�أنه �ستتم 
تغذية �لبلد من بئر دير قدي�ض �ملجاورة، ما �سيفاقم من م�سكلة 
�ل�سخ، وبالتايل �سنعاين هذ� �ل�سيف من زيادة يف م�سكلة �ملاء 

و�نقطاعها.

طرحت عليهم �سوؤ�اًل: »هل �سمعتم مد�خلة رئي�ض �ملجل�ض؟«. 
حل�سن �حلظ كان �لعديد حا�رش�ً وذكرو� �أمام زمالئهم ماذ� قال 
�سغط  و�نخفا�ض  �ملياه  �نقطاع  �أنها  �مل�سكلة  وحددو�  �آنفًا. 
�ل�سخ �لو��سل للقرية. ثم تابعت بال�سوؤ�ل �ملركزي »ماذ� ميكننا 
�ملنازل«.  �إىل جميع  �ملياه  �مل�سكلة ونو�سل  �أن نفعل حلل هذه 
فر�دى  �لعمل  منهم  وطلبت  جماعية،  �إجابة  يف  �أرغب  مل 
حل  لتحديد  و�قرت�حاتهم  ت�سور�تهم  لكتابة  جمموعات  �أو 
�أور�قهم الأقر�أ  ثم جمعت  يكتبوها على ورقة.  و�أن  للم�سكلة 
�قرت�حاتهم. تولد يف �لغرفة جو جديد ميالأه �الندفاع �ل�سديد 
خالل  من  زمالئهم.  و�قرت�حات  �إجابات  ملعرفة  و�لف�سول 
وجدنا  �ال�سم،  ذكر  ودون  �لطالب،  �أمام  للكتابات  �لقر�ءة 

كتابات خمتلفة، والحظت �أنهم على متا�ض مبا�رش مع �مل�سكلة.

�ل�سيف  هذ�  كثري�ً  عانينا  »لقد  قدح:  مو�سى  �لطالب  يقول 
باملاتور  ونرفعها  بر�ميل  �ملي يف  �إنعبي  و�إحنا  �لليايل  و�سهرنا 
على �خلز�نات«. �أما بالن�سبة للحلول فقد تنوعت �القرت�حات 
�جلدية.  عن  وبعيد  �ل�سحك  يثري  وبع�سها  و�قعي  بع�سها 
�آبار جمع لكل حارة«، و�سع  ومن هذه �القرت�حات »حفر 
�لعادمة،  �ملياه  ��ستخد�م  �إعادة  �ملنازل،  �إ�سافية فوق  خز�نات 
يف  ماء  حاووز  �أو  كبري  خز�ن  �إن�ساء  �ملياه،  ��ستهالك  تر�سيد   من م�رشوع »حاووز �ملاء«.
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�لبحر،  مياه  حتلية  �قرتح  وبع�سهم  �لبلد،  من  مرتفعة  منطقة 
ميته«،  نحلي  بعدين  بحر  نحفر  »بدنا  �لطالب  عليه  وعلق 
�أو ��ستري�د مياه من �خلارج، وتلك �قرت�حات �لطالب �إيهاب 

م�سطفى وهو من �أو�ئل �لطلبة �أكادمييًا.

 بلورة املشروع فكرًة واسمًا

تكررت فكرة �حلاووز بني �قرت�حات �لطالب، مع �أنها حملت 
�أ�سماء �أخرى مثل خز�ن، �أحيانًا، ويو�سع يف منطقة مرتفعة. 
�رشيعًا �لتقطت منهم نقطة �لبد�ية، وكنت ذكرت يف لقاء �سابق 
من لقاء�ت �لتكون �ملهني �أين �ساأجر �لطالب �إىل فكرة �حلاووز 
�أخرى، هم من  لتوقعي مرة  �إليها. ولكن خالفًا  ي�سلو�  �إن مل 
عليها.  كله  بني م�رشوعي  �لتي  �لفكرة  تلك  �إىل  قامو� بجري 
�ساحبها  وما  لال�ستمر�ر،  وم�سجعة  موفقة  بد�ية  كانت  تلك 
ويف  �لطالب.  لدى  و�لت�سويق  و�حلما�سة  �الإثارة  جو  من 
�لرتبوي من �مل�رشوع  �لتاأكيد على هدفنا  �أعدت  �للقاء نف�سه، 
�لتعليم  خالل  من  �ملحلي  للمجتمع  �لفائدة  حتقيق  و�إمكانية 
بجدية،  �الأمر  مع  �لتعامل  �رشورة  على  و�أكدت  و�لبحث، 

وكاأننا فعاًل مكلفون باإجناز �مل�رشوع على �أر�ض �لو�قع.

ت�رشبت �أخبار �مل�رشوع من �سعبة �لعا�رش )ب( �إىل �ل�سعبة �لثانية 
)�أ(، ود�ر بني �جلانبني مماحكات وجدل كبري حول �ال�ستئثار 
بامل�رشوع، وو�سلني �لتذمر من �ل�سعبة )�أ(: »لي�ض بتوخذهم 

زيهم«.  زينا  ن�سارك  وبدنا  منا،  �أ�سطر  مو  هم  وبتد�رشنا! 
�ل�سعبتني  �أ�رشكت  �لتذمر بعني �العتبار، والحقًا  �أخذت هذ� 
يف �الأن�سطة و�لفعاليات، فز�د �لعدد �إىل 48 طالبًا، مع حر�سي 

على ��ستمر�ر ك�سب ر�سى �سعبة )ب(.

ي�سري على �سكته ووفق خط  �أ�سبح  �مل�رشوع  بد� وكاأن قطار 
�سريه �ملقرر ح�سب �خلطة. وبعد �الإجماع على فكرة �حلاووز 
مطول  ونقا�ض  حو�ر  عرب  منطقيًا  �الأخرى  �الأفكار  و��ستبعاد 
وعميق و��ستماع لوجهات �لنظر، بد�أت �لرتكيز على مفهوم 
�حلاووز، و�إمكانية �لنب�ض يف �لتاريخ �لقريب للبحث يف لفظة 
جانبان؛  لها  وكان  لغويًا،  �لكلمة  الحقنا  �حلاووز.  مفهوم 
ويلفظها  حو�ض  لفظة  من  تركي  �أ�سل  �إىل  يرجعها  �لبع�ض 
فهو  يحوز  حاز  �لفعل  �إىل  يرجعها  و�لبع�ض  حوز،  �الأتر�ك 
حاووز؛ �أي جامع للمياه. ولكن تركيزي �ن�سب على �لرت�ث 
�ملحلي. هل كان عندنا حاووز؟ �ساألت �لطلبة رد �لعديد منهم 
�رشيعًا نعم، كان عندنا حاووز، جزء من �لطالب مل يكن لديهم 
�أدنى فكرة عن وجود هذ� �حلاووز: »وال عمرنا ��سمعنا فيه«.

 قصة ماض - بوصلة حاضر

لتوثيق �لن�ساطات، طلبت منهم كتابة ما يعرفونه عن �حلاووز 
ي�سيفها  معلومات  و�أي  وموقعه،  �سكله  كذلك  كان  �إن 
�لطالب. ثم جمعت �الإجابات كالعادة وقر�أتها �أمام �لطالب، 

 من م�رشوع »حاووز �ملاء«.
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�أخ�رش،  ولونه  �مل�ستو�سف  خلف  يقع  �الإجابات:  هذه  ومن 
يقع خلف عيادة �للوثري وموقعه خاطئ، يقع خلف �لعيادة 
و�سكله متو�زي م�ستطيالت وموقعه خاطئ، الأنه يف منطقة 
و�آخر  �لبئر،  مثل  �سكله  يكون  �أن  توقع  و�آخر  منخف�سة، 
ر�بعة.  حمل  قرب  يقع  يقول  و�آخر  �لغرفة،  مثل  �سكله  يقول 
�ملعرفة  �لفردية يف  �لفروق  يو�سح  �الإجابات، وهذ�  تعددت 
و�لثقافة و�لقدرة على �لو�سف و�لتعبري. وهو يف �لو�قع كما 
من  مبني  �لغرفة،  ي�سبه  م�ستطيالت،  متو�زي  بع�سهم  قال 
�لتي  »�لعيادة«  �مل�ستو�سف  ويقع خلف  و�لباطون،  �حلجارة 
�ل�سكل  تو�سيفات  �ختلفت  �لعاملي.  �للوثري  �الحتاد  يديرها 
حول  تدور  كانت  تقريبًا  وكلها  �ملوقع،  عن  و�لتعبري�ت 
�ملوقع نف�سه مع بع�ض �الأخطاء يف و�سف �ل�سكل، وذلك مت 

ت�سحيحه الحقًا.

و�رتباط  وتاريخه  �لقدمي  �حلاووز  ذلك  على  �أكرث  للتعرف 
من  بد  ال  كان  و�حلكايات،  �لق�س�ض  خالل  من  به  �لنا�ض 
�لنا�ض  من  �لرت�ث  ذلك  على  �لتعرف  وهي  �إ�سافية؛  خطوة 
�ملعلومات  �لفرتة. كيف جنمع  تلك  عا�سو�  من  �أي  �أنف�سهم؛ 
بال�سوؤ�ل؟  �سيقوم  ومن  �لنا�ض؟  ن�ساأل  وماذ�  و�حلكايات؟ 
�الأ�سئلة  و�سع  يف  و�لتعاون  �التفاق  ق�سية  �لطالب  طرح 
لقاء  �لنا�ض. وخالل  �سوؤ�ل  �ستطرح يف  �لتي  و�ال�ستف�سار�ت 
�أو يزيد تعاون �جلميع يف �سياغة �الأ�سئلة وتدوينها و�لتدرب 
على كيفية �سوؤ�لها لل�سيف، علمًا �أنها كتبت باللغة �لف�سحى. 
وحتديد  �لنا�ض  مع  �للقاء�ت  باإجر�ء  �سيقوم  من  دور  وجاء 
كامري�  �لبد�ية  يف  لدينا  يكن  مل  �لت�سجيل.  وو�سيلة  �ل�سيوف 
فكان �لبديل هو �لهاتف �لنقال. تطوع �لطالب جماهد فالح 
ت�سجيل  عرب  م�رشي  ح�سينة  �حلاجة  جدته  مع  لقاء  الإجر�ء 
مو�سى  و�لطالب  �أبيه،  مع  جربيل  �إبر�هيم  و�لطالب  �سوتي، 

قدح مع �ملعلم طلب يا�رش.

�أح�رش �جلميع نتاج ما عملوه ونفذوه. قر�أنا ما كتبوه جميعًا، 
�أبيه كان  �إبر�هيم مع  �أن لقاء  فكانت بد�ية غري موفقة، حيث 
�سحافية.  مقابلة  من  حتقيق  �إفادة  �أو  �رشطة  حم�رش  �إىل  �أقرب 
قدر  على  و�الإجابة  �ل�سوؤ�ل،  من  �أق�رش  �الإجابات  كانت 
�حلاووز؟  على  تروح  كنت  له  يقول  �الأمثلة:  ومن  �ل�سوؤ�ل، 
لكل  ح�سة  يف  �سبتني.  بري  من  �ملي؟  بتيجي  منني  رحت.  �آه 

و�حد؟ ال، قد ما بدك بتوخذ.

وكذلك �حلال مع جدة جماهد مل تكن �ملقابلة ترقى للم�ستوى 
لذلك  حمددة.  و�أحد�ث  تفا�سيل  فيها  يكن  مل  �أردته،  �لذي 

حاولت، وبالتعاون مع �لطالب، تطوير �لفكرة وزيادة عدد 
�لتفا�سيل،  و�رشد  �الإجابة،  يف  �ل�سيف  وم�ساعدة  �الأ�سئلة 
و�لتذكر  و�لو�سف  �ل�رشد  من  ملزيد  �ل�سيف  جر  و�أردنا 
الأحد�ث و�أ�سماء ووقائع حمددة. و�ساعدنا يف �ملقابالت �أحد 
معلمي �ملدر�سة ممن كان جماور�ً للحاووز �لذي تطوع الإجر�ء 
ح�سلنا  قد  وكنا  �ملقابلة،  بتلك  طالبني  كلفت  �رشيعًا  مقابلة. 
�أكرث  وكان  �للقاء  جرى  �ملعدلة.  �الأ�سئلة  ومعهم  كامري�  على 
و�أحد�ث  و�أ�سماء  تفا�سيل  من  فيه  ورد  ملا  �ل�سابق  من  جناحًا 
»�لعرو�ض  قوله:  �نتباهي  جذب  ما  و�أ�سد  حمددة،  وتو�ريخ 
�أول مرة كانو� يحطو� على �سخانها  بتيجي على �حلاووز  ملا 
على  �للي  �لنا�ض  يعرفو�  بعيد  ومن  وحنون،  ورد  »�لوعاء« 
�حلاووز �إنها �لعرو�ض وما يوقفوها َع �لدور، وي�ساعدوها متلي 
وق�سمة  و�لطو�ض،  �ملخاتري،  وبنات  �ملخاتري،  ودور  ب�رشعة. 
ويعربن  �جلميع  يقاتلن  �ملختار  بنات  وكيف  للعائالت،  �ملاء 
ميلني بال دور، ومقاتل �لن�سو�ن على �لدور، ومتعيط �ل�سعور، 
بعدين  خالهم  وهذ�  و�لعائالت،  للزالم  �لطو�سة  و�متد�د 
يخلو� لكل عيلة ما�سورة وحنفية، وكيف كان �أ�سحاب �لغنم 
و�لدو�ب يوردو� غنمهم �لظهر َع �حلاووز يف حاكورة جنب 
تدفع  تقدر  كانت  ما  �للي  �لفقرية  �لعيالت  �حلاووز. وكيف 
حق �ملي للم�سوؤول عن �حلاووز ي�ساحموهم، �أو ييجو� بعد ما 
�ل�سكوكني  بع�ض  �الأحو��ض.  تايل  �لنا�ض ويعبو� من  يروحو� 
وبقو�  ميلني،  يروحن  ن�سو�نهم  يخلو�  كانو�  ما  �لن�سو�ن  يف 
يودو� �الأوالد على �حلمري يعبو� مي، وو�حد منهم قال البنه 

كنا منوت من �لتعب و�حنا منلي من �حلاووز.

كما �أجرى �لطالب �سياء �أحمد �سل�ض لقاًء مع �أمه بال�سوت 
�للقاء ناجحًا وفيه كم  فقط حول معاي�ستها للحاووز، وكان 
من �لتفا�سيل و�لت�سجيالت و�لفيديو حمفوظة. تلك �للقاء�ت 
بال�سوت  �ل�سفوي  �لتاريخ  توثيق  من  �لطالب  مكنت 

و�ل�سورة، وحولت دور �لطالب من متلٍق �إىل فاعل.

 ملل ينتاب الطالب!

و�أثناء  �ل�سف  غرفة  يف  ذلك  وكان  �للقاء�ت،  ��ستمر�ر  مع 
تت�رشب  بد�أت  �لتهرب  من  حالة  �أمل�ض  بد�أت  �ال�سرت�حة، 
ونوعية  �ملكان  تغيري  لذلك فكرت يف  �مل�رشوع،  بني طالب 
�لذي  �مللل  ولك�رش  �لقاعة.  �إىل  �للقاء  بنقل  فقمت  �الأن�سطة، 
�سكل خطورة على �مل�رشوع، �نتهينا بخطوة �لبحث �لتاريخي 
�لرئي�سة؛  �مل�رشوع  فكرة  �إىل  بالطالب  ورجعنا  �حلاووز،  يف 
معلمًا  لي�سكل  علمية  بدر��سة  جديد  حاووز  �إن�ساء  وهي 
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و«ما  نبنيه؟«  »�أين  ب�سوؤ�لني  �ملرحلة  وبد�أت  مميز�ً.  عمر�نيًا 
هو �سكله؟«. ولالإجابة عن �ل�سوؤ�ل �الأول علينا �أن ن�ستق�سي 
و�سلنا  ذلك  ولتحقيق  �لعمر�نية،  وجتمعاتها  �لقرية  جغر�فية 
وهذ�  للقرية،  تف�سيلية  خريطة  ر�سم  وهي  مهمة  نقطة  �إىل 
الإح�سار  نعيم  بر�ء  �لطالب  تطوع  �مل�رشوع.  خطة  من  جزء 
من  �لقرية  معامل  فيها  تظهر   ،)Google Earth( من  خريطة 
�لبحر.  �سطح  �جلبال عن  �رتفاعات  و�أي�سًا  �سو�رع ومنازل، 
على  بتكبريها  فقامو�  طوياًل  �خلارطة  على  �لطالب  عمل 
ورقة م�ساحة 1x2 م2 وقمت بتوفري �الألو�ن و�لفر��ض ومو�د 
�لر�سم �لالزمة. ��ستغرق �لعمل جهد�ً ووقتًا كبريين، و�أ�ساف 
�لعائالت  وجتمعات  �حلار�ت  �أ�سماء  �خلارطة  على  �لطالب 
و�أ�سماء معامل رئي�سة مثل  �ل�سو�رع و�جلبال  و�أ�سماء  و�ملنازل 
�مل�سجدين، و�لعيادة، و�سالة �الأفر�ح �جلديدة، و�ملد�ر�ض ... 
بعد حالة  للم�رشوع  �إنقاذ  وغريها. كانت هذه �خلطوة مبثابة 
�ل�سف  غرفة  من  خرجنا  حيث  �لطالب،  �نتابت  �لتي  �مللل 
للم�رشوع،  نوعية  �نتقالة  حتققت  وبذلك  �لروتني،  وك�رشنا 
و��ستطعت دمج �لطالب ثانية بامل�رشوع مع �سماحي بهام�ض 
عامل  ذلك  و�سكل  �لقاعة،  د�خل  للطالب  وحركة  حرية 
تن�سيط للطالب، وبخا�سة �أثناء �لن�ساط �لعملي. ظهر هنا جليًا 
�ل�سف  لغرفة  �لطالب  من  كره  وحالة  �سديدة  عد�وة  وجود 
و�للوح و�لطبا�سري و�لكر��سي، وهم يريدون تغيري�ً جذريًا يف 

منط �لتعليم ومكانه وطبيعته.

 املشروع يف سياق تنفيذي

وباال�ستعانة  �خلريطة،  على  و�عتماد�ً  الحقة،  خطوة  يف 
باالرتفاعات �لتي ح�سلنا عليها من جوجل، حددنا على 
من  »�لهدف  �حلاووز  الإقامة  �ملر�سحة  �الأماكن  �خلريطة 
�أماكن  ثالثة  هناك  �أن  �خلارطة  من  تبني  وقد  �خلريطة«. 
309م، وجبل  �ل�سوقية  311م، وجبل  �لعطاري  هي جبل 
�سطح  فوق  311م  �لقدمية  �لبلدة  عليه  �ملقامة  �خلبز  رمى 
تعلقت  �أخرى  معلومات طبوغر�فية  �أ�سيفت  �لبحر. كما 
وبعد  225م،  �لناطوف  و�د  وهو  �نخفا�سًا  نقطة  باأكرث 
30.11 كم، وتلك  مركز �لقرية عن �ساطئ بحر يافا وهو 
معلومات يجهلها معظم �سكان �لقرية، وهذ� ز�د من معرفة 

�لطالب بقريتهم.

�لطالب  �ختيار  هي  �لقادمة  �خلطوة  تكون  �أن  �ملنطقي  من 
الأن�سب موقع من �الأماكن �لثالثة �ل�سابقة، ولتحقيق ذلك نفذ 

�لطالب �لن�ساطات �الآتية.

كتب �لطالب �ختيار�تهم على �أور�ق، وعند جمعها ونقا�سها 
كانت �الإجابات ت�سنف كما يلي:

�ل�سكان، 	• �لبلد وجتمع  لبعدها عن مركز  �لعطاري  ��ستبعاد 
�الحتالل  وممانعة  �ال�ستيطانية  �لك�سارة  من  وقربها 

�الإ�رش�ئيلي يف �إقامة مبنى �سخم كاحلاووز.
��ستبعاد �لبلد �لقدمية "جبل رمى �خلبز" الأنه ال ي�سمح بهدم 	•

�ملباين �لقدمية، والأن حتتها مغاور وال توجد فيها م�ساحات 
فارغة.

ما 	• وين  "وحطوها  يدور  مبا  مهتم  غري  �أنه  كتب  �لبع�ض 
حتطوها"، و�لبع�ض �قرتح جبل �لعطاري الأنه جبل جميل، 
جبل  منطقة  �عتماد  حول  د�رت  �الإجابات  معظم  لكن 
�ل�سوقية، الأنها يف و�سط �لبلد، وال توجد فيها مباٍن قدمية، 
�ل�سوقية  جبل  �سكان  من  وطالبان  فارغة،  �أر�ض  وفيها 
��ستبعدوه لوجود �مر�أة �ساحبة م�ساكل تدعى فاطمة حممود 
�لتي ت�سبب لهم �مل�ساكل، وهذه �ملر�أة توفيت خالل �لعطلة 
�ل�سيفية، ما دفع �لطالب للقول يل عند �لعودة للمدر�سة: 

"يا �أ�ستاذ فاطمة ماتت وبنقدر هلقيت ن�ساوي �حلاووز".

وبد�أ  �لطالب،  �إجابات  على  عديدة  وفعاليات  نقا�ض  بني 
�لقدمية.  �لبلدة  يف  �لبناء  مو�قع  على  �خلطة،  ح�سب  �لعمل، 
و�آخر  قانوين  لها جانبان:  �مل�سالة  �أن  �لنقا�ض ظهر  من خالل 
�لطالب  �لقانونية  �لناحية  من  و�ساعدنا  ووجد�ين.  عاطفي 
)�أ(،  �سعبة  من  �سل�ض  �سفيق  �ملحامي  �بن  �سل�ض  �سفيق  عمر 
وقد تطوع الإح�سار مو�د �لقانون �لفل�سطيني �ملتعلقة باملباين 

�لقدمية، ومن �أهم هذه �ملو�د:

 من م�رشوع »حاووز �ملاء«.
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»يحظر �لرتخي�ض بالهدم �أو �الإ�سافة للمباين و�ملن�ساآت ذ�ت 
�أو  �لقومي  �لتاريخ  مع  و�ملرتبطة  �ملتميز  �ملعماري  �لطر�ز 
ب�سخ�سية تاريخية، �أو �لتي متثل حقبة تاريخية، �أو �لتي تعترب 

مز�ر�ً �سياحيًا مع عدم �الإخالل مبا ي�ستحق من تعوي�ض«.

�ملباين  على  للمحافظة  معقدة  عملية  ت�سف  �أخرى  ومو�د 
و�ملالحقة  �لقانوين  �ملنع  فكرة  ر�ّسخ  ما  وهذ�  �لتاريخية، 

�لق�سائية لكل من يخالف بعد نقا�ض �ملو�د �لقانونية.

�أما من �لناحية �لعاطفية و�لوجد�نية، فر�أينا �أن نتبني ذلك من 
�لنا�ض �أنف�سهم ممن عا�سو� يف تلك �ملنازل �لتي �أ�سبح معظمها 
م�رشي  �ساكر  �حلاج  مع  لقاء�ت  لنا  وكان  مهجور�ً.  �ليوم 
و�حلاجة من�سورة قدح، حتدثا فيها عن تلك �لبيوت وحياتهما 
�لقدمية و�نفعاالتهما عن ما�سيهما. و�تفق على �أن ي�ساأل كل 
و�حد منهم يف نهاية �للقاء: هل تو�فق على هدم بيوت �لبلدة 

�لقدمية لبناء جديد؟ وملاذ�؟

تلك  وو�سفا  وق�س�سهما  حكاياتهما  عن  �ل�سيفان  حتدث 
�حلاجة  وكانت  �آنذ�ك،  �الجتماعية  وحياتهما  �لبيوت 
من�سورة تتحدث وتتنهد يف حديثها ملا لذلك �لتاريخ من �أثر 
يف نف�سها، وحني �ساألت عن مو�فقتها على �لهدم، قالت: »يا 
د�ر  بهد  حد�  فيها.  نتذكر  ذكرى  خليها  نهدمها  لي�ض  �أهبل 

�سيدك عقل؟ خلينا نتذكرهم فيهن«.

»خليهم  قال:  �ساكر  �حلاج  فاإن  ملا�سيه  حنينه  ومع  باملقابل، 
بناية وظلت ما بيظل مطرح  بنا  �إذ� كل و�حد  يهدوهن، هو 

بنبي فيه«.

يف تلك �ملقابالت �أبدى �لطالب بر�عة �أكرث مما �سبق يف �إد�رة 
�حلو�ر وطلب �لتفا�سيل، وبخا�سة �ل�سحفي �ل�سغري »حممود 

عبد �هلل«.

�جلديد،  �حلاووز  موقع  تعيني  مو�سوع  �إىل  جمدد�ً  عدنا 
و�أهمية  فكره  ولتعميق  �ل�سوقية.  موقع  على  �الإجماع  ومت 
�الرتفاعات لبناء �حلاووز، قمنا بعمل يدوي �آخر وهو حتويل 
و�مللتينة  �جلر�ئد  ورق  با�ستعمال  جم�سم  �إىل  �لورقية  �خلريطة 
ولكن  �إ�سافيًا،  وجهد�ً  وقتًا  �الأمر  تطلب  خ�سبي.  ولوح 
�ملج�سم  على  �لطالب  عنيّ  منه.  بد  ال  كان  �لفائدة  لتحقيق 
�جلديد  �حلاووز  موقع  وعّينو�  و�رتفاعاتها،  �جلبال  �أ�سماء 
بال�سبط. وكانت �لفائدة عرب عمل فني تخطيطي ��ستخدمت 

�ملائية،  و�الألو�ن  و�مللتينة،  �جلر�ئد،  مثل  جديدة  مو�د  فيه 
و�لفر��سي، وهي مو�د مل يعتد �لطلبة على ��ستعمالها، مع �أنهم 
تغمرهم  كبرية  �سعادة  مل�ست  �أين  �إال  كبار�ً،  �أنف�سهم  يعتربون 
قام  بالو�قع،  �لعمل  ولربط  و�الألو�ن.  �مللتينة  مع  تعاملهم  يف 
�ملقرتحة، و�لرتكيز على  �لثالثة  �الأماكن  بت�سوير  طالب عدة 

�ل�سوقية، وت�سوير �لبقعة �لفارغة �ملزمع �إقامة �حلاووز عليها.

مرة �أخرى عدنا �إىل �خلريطة �لورقية و�ملج�سم، وقمنا بتعليق 
�خلارطة يف �ملمر �لرئي�سي للمدر�سة وعر�ض �ملج�سم بجانبها. 
ويف ذلك �ليوم، وبعد �لتعليق، �ساهدت �لطالب يتد�فعون، 
ومل يبَق طالب يف �سفه، لريو� ما هذه �لورقة �ل�سخمة �ملعلقة، 
وذ�ك  د�رنا؟«،  »وين  يقول:  هذ�  قريتهم،  �أمام  بهم  فاإذ� 
بيقول: »لي�ض حاطني د�ر فالن وم�ض حاطني د�رنا؟«، وحتى 
�ملعلمون جتمهرو� وبد�أو� بالنقد: »كان الزم هيك وم�ض هيك 

... وهذه �لد�ر هون وم�ض هون«.

�أده�سني  بامل�رشوع، وما  �ملدر�سة كلها تعرف  وبهذ� �سارت 
�ملمر  يف  معلقة  بقيت  �لورقية  �خلارطة  �أن  �نتباهي  و�سد 
وما  �ل�سنة،  قاربت  ملدة  �لثانوية  �سقبا  مدر�سة  ويف  �لرئي�سي 
وذلك  �سنتني،  يقرب  ما  مرور  بعد  حتى  متامًا  �سليمة  ز�لت 
رمبا الأنها من �إنتاج �لطلبة �أنف�سهم، وبالقرب من �سفوفهم، 
فاأ�سبحت ملكًا لهم، �أو الأن لها معنى يف نفو�سهم، فهي متثل 
قريتهم ومنازلهم وحار�تهم، وقد يكون فعاًل الأنهم تعبو� فيها 

وهم من قام بت�سميمها فهم ي�سعرون باالنتماء لها.

بقي �أن ننتهي من م�ساألة �الأر�ض �لفارغة يف �ل�سوقية، فكلفنا 
�سل�ض،  م�سطفى  ومالك  م�سعب  �ل�سقيقان  هم  طالبان 
�سابقًا،  �لطالب  �سورها  �لتي  �لقطعة  تلك  عن  بالبحث 

 من م�رشوع »حاووز �ملاء«.
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و�أح�رشو� �ملعلومات �لتالية:

م�ساحتها حو�يل 1000 م2، وهي �أر��ض زر�عية فيها بئر�ن 	•
وثالث زيتونات.

�ملالك: �حلاج �لعبد �سل�ض و�أخوه �سالمة �سل�ض يف �الأردن.	•
ثمن �لقطعة حو�يل 40000 دينار �أردين.	•
جري�ن �لقطعة فاطمة حممود �سل�ض، �حلاج جيد �هلل عمر�ن 	•

�سل�ض، حممد �ساكر �سل�ض، �حلاجة �أم عوين �سل�ض )و�سفية(.

 التعلم عرب التصميم

ت�سميم  وهي  �خلطة،  ح�سب  �ل�سابعة  �خلطوة  �إىل  و�سلنا 
�حلاووز �جلديد، بحيث ي�سكل معلمًا عمر�نيًا بارز�ً. �أخذت 
�لر�سم،  ولو�زم  كثرية  �أغر��ض  ومعي  �لقاعة  �إىل  �لطالب 
�لوقت  وحددت  ت�سميم،  الأجمل  م�سابقة  �إجر�ء  و�قرتحت 
�لعمل.  وبد�أت  �أغر��سها  ��ستلمت  جمموعة  وكل  لل�سباق. 
ويت�ساور  يتجادل  و�جلميع  نحل  بخلية  �سبيهة  �لقاعة  بدت 
�سقبا  من  �لطريق  �آخر، ويف  يقلد  �أو  �سيئًا  يبتكر  �أن  ويحاول 
�أو  �مل�ستوطنات  يف  �حلو�ويز  من  �لعديد  ن�ساهد  �هلل  لر�م 
هناك  ينت�سب  نعمة، حيث  �لفل�سطينية، كما يف كفر  �لقرى 
�نتهى  ميت.  لكائن  بهيكل عظمي  �أ�سبه  �ملنظر  ب�سع  حاووز 
�أو  �ل�سكل  �سد��سي  كان  بع�سها  �لت�ساميم  �لوقت، وجمعت 
ت�سميم  �أعجبني  وكان  مكعبات،  �أو  م�ستطيالت  متو�زي 
�أ�سطو�نات  لثالث  ت�سميم  وهو  قدح،  عليان  عودة  �لطالب 
متد�خلة يزيد قطرها �سعود�ً، وبها فتحة و�سط �ل�سالمل، وله 
بو�بة. وقع �الختيار على هذ� �لت�سميم، والحقًا قام �لطالب 
و�ألو�ن  كرتون  ورق  با�ستعمال  جم�سم  �إىل  �لت�سميم  بتحويل 
و�أ�سابع »�سيليكون« ومو�د �أخرى، وخرجنا مبج�سم جميل 

باألو�ن جميلة تدل على �ملاء بد�خله.

جامعة  مع  وبالتن�سيق  �لقطان،  مع  وبالتعاون  حاليًا،  نحاول 
�أن تقوم �جلامعة بانتد�ب مهند�سني طلبة ليتم عمل  بريزيت، 
مثل  هند�سي  برنامج  با�ستخد�م  للم�رشوع  هند�سية  خمططات 
و�أعمال  و�لباطون  �حلديد  كميات  وح�ساب  �الأوتوكاد، 
�لتكلفة  بح�ساب  بعدها  �لطالب  ليقوم  �أخرى،  هند�سية 
�الإجمالية للم�رشوع. وتطلب ذلك جهد�ً من �لطالب حل�ساب 
حجم �حلاووز، وذلك مبطابقة �حلجم مع �ال�ستهالك �ليومي 
و�ل�سهري للماء يف �لقرية، و�أخذت بعني �العتبار �حلاجات 
�سنة قادمة. من  �أن �حلاووز �سيخدم ع�رشين  �مل�ستقبلية، علمًا 
�لقروي،  للمجل�ض  زيارة  ترتيب  من  بد  ال  كان  ذلك،  �أجل 

ولكن كالعادة ماذ� ن�ساأل �لقائمني عن �ملجل�ض. فقام �لطالب 
وكلفنا  وتد�ولناها  �لعالقة  ذ�ت  �الأ�سئلة  من  �لعديد  باقرت�ح 

طالبني لهذه �لزيارة.

وما  �مل�سرتكني؟  عدد  كم  منها  عدة،  �أ�سئلة  �ملجل�ض  �ساأال 
�رتفاعات  �ليومي و�ل�سهري؟ وما هي  �ال�ستهالل  هي كمية 
�ملنازل �لتي يتم تلخي�سها؟ وهل فكرة �حلاووز �رشورية للبلد؟

 650 وهم  �مل�سرتكني  بعدد  تتعلق  �إجابات  على  ح�سلنا 
كوب   15000 هو  �ل�سهري  �ال�ستهالك  ومعدل  م�سرتكًا، 
تقريبًا. و�عتقد �ملجل�ض ب�رشورة �إيجاد حاووز للبلدة. �سوف 
�أ�سا�سها  على  ليقوما  �ملهند�سني  لفريق  �ملعلومات  هذه  نعطي 
وبعد  �لكميات.  وح�ساب  للم�رشوع  �لهند�سي  بالر�سم 
�حلاووز  �سور  باإدخال  �ملهند�سون  يقوم  �لر�سم  من  �النتهاء 
�جلديد. على �ملوقع �ملقرتح �ل�سوقية ليبد�أ وكاأنه مت بناوؤه فعاًل.

وفتحات  �سالمل  من  �حلاووز  يحتاجه  ما  �لطلبة  ير�سم  الحقًا 
�ل�سيانة و�إنارة ليلية، وحتذير�ت على �سطح �حلاووز، ودربزين 
�حلماية. و�قرتح بع�ض �لطلبة تركيب برج ل�رشكة �الت�ساالت 
�ل�سو�ئل،  �سغط  على  علمية  قو�نني  �لطالب  طبق  �لوطنية. 

وح�ساب �سمك �جلدر�ن، ومقد�ر حتمل �ل�سغط.

�لتخطيط  لندوة بح�سور �ملهند�ض ر�ئد زيادة من جلنة  ن�سقنا 
لقرى غرب ر�م �هلل، ووعد مب�ساندة �مل�رشوع لتنفيذه الحقًا، 
جميع  لبناء  �ملعتمدة  هي  وحيدة  خارطة  وجود  �إىل  و�أ�سار 

م�ساريع �حلاووز يف �ل�سفة �لغربية.

�لقروي  �ملجل�ض  رئي�ض  مع  للطالب  �آخر  �جتماع  وعقد 
�إ�سماعيل م�رشي �لذي وعد �أي�سًا مب�ساندة �مل�رشوع، و�لتربع 
الإقامة  �ملقرتحة  �لقطعة  من  بالقرب  له  مملوكة  �أر�ض  بقطعة 

�حلاووز عليها.

�الفتتاح  حلفل  �لطالب  جتهيز  فهي  �الأخرية،  �خلطوة  �أما 
�الفرت��سي، وذلك من خالل:

حتديد مكان �الحتفال.	 
توجيه �لدعو�ت.	 
حتديد لو�زم �الحتفال وتكاليفه.	 
حتديد عدد �ملدعوين.	 
حتديد وقت وبرنامج �الحتفال و�ملتحدثني.	 
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توجيه دعو�ت لو�سائل �الإعالم لتغطية �حلفل.	 
ت�سميم بو�سرت�ت ومن�سور�ت حتث على تر�سيد ��ستهالك 	 

�ملياه و�ملحافظة على �ملمتلكات �لعامة.

 تأّمالت عامة على املشروع

من �ملالحظات �ملبكرة وجدنا �أن هناك طالبًا ناجحني در��سيًا 
و�أكادمييًا، ولكنهم ال يبدون رغبة الأي جمهود تعليمي خارج 
�ملنهجي،  �لتدري�ض  على  فقط  �هتمامهم  وين�سب  �ملنهاج، 
حيث  �سعبته،  على  �الأول  كان  طالب  خالل  من  بد�  وهذ� 
مع  �أجريته  ��ستفتاء  خالل  من  �مل�رشوع  من  �نزعاجًا  �أبدى 
�لطالب باأن يكتبو� ر�أيهم حول �مل�رشوع وجدو�ه، فذكر �أنه 
مل من �مل�رشوع، و�أن �لفائدة �ستكون على �لبلد، ولي�ض على 
منه  غ�سب  وهنا  �مل�رشوع،  توقف  يف  يرغب  و�أنه  �لطالب، 
باقي �لطالب، وهذ� باملقابل �أظهر مدى حر�ض باقي �لطالب 

على ��ستمر�ر �مل�رشوع وفائدته.

تعليميًا، فمجرد ذكر ��سم فالن من  ق�سية �لتعزيز مهمة جد�ً 
�أو  حمدد  ن�ساط  �أو  مقنعة  �إجابة  �أو  مبعلومة  متيز  باأنه  �لطالب 
ن�ساطه  ويزيد  بنف�سه،  فخره  يثري  ذلك  فاإن  جميل،  ت�سميم 
كما الحظت �متالك �لطالب ثقافة �سيا�سية ووطنية ومفاهيم 
عامة، مثل ذكر خمطط �لقرية �لتنظيمي، مناطق )�أ(، و)ب(، 
و)ج(، �لرتخي�ض، �ال�ستيطان، �الحتالل، �أهمية �الآثار، تعابري 

�نتماء ووطنية.

الحظت حب �لطالب للتعامل مع �الأجهزة، وظهر ذلك من 
�لرقمية  �لكامري�  �أو  بالهاتف  للت�سوير  �لعديد  تطوع  خالل 
�أحد  قول  �نتباهي  �سد  كما  للحا�سوب،  �ل�سور  �إدخال  �أو 
�لطالب �إنه بحياته مل مي�سك ري�سة �أو �ألو�نًا مائية، والحظت 
عليه �نب�ساطًا �سديد�ً ومتعة كبرية، الحظت �أي�سًا �أنه، ويف هذ� 
�ل�سن لطالب �لعا�رش، ميكن �أن يكون للتناف�ض و�لغرية جانب 
مفيد، وهذ� ظهر يف ق�سية �أف�سل ت�سميم حاووز ماء، حيث 
حر�ض �جلميع على �أن يكون هو �ساحب �لت�سميم �الأف�سل، 
و�أنه يف هذ� �ل�سن تظهر �ملميز�ت �لقيادية، وبد� هذ� لدنيا يف 
�لقوية  ب�سخ�سيته  ��ستطاع  �لذي  قدح  �مل�رشوع مو�سى  زعيم 
عام  كمن�سق  نف�سه  يفر�ض  �أن  روحه  وخفة  �لز�ئد  ون�ساطه 
�أو  للمجموعة  رئي�سًا  نف�سه  فر�ض  من  �إىل  �إ�سافة  للم�رشوع، 
من�سقًا لن�ساط معني �أو باحث �أو �سحايف نا�سئ، ومن مل ميتلك 
هذه �ل�سفات �لقيادية حاول �أن يناأي بنف�سه عن �مل�رشوع كما 

ذكرت �سابقًا.

 أثر املشروع على املعلم

عمل  على  �ملو�فقة  ق�سية  يف  تورطت  �أين  �سعرت  �لبد�ية  يف 
�إن  وحتى  ال.  �أم  ي�ساركونني  طالبًا  �ساأجد  وهل  م�رشوع، 
وجدت، فكنت �أعتقد �أن طالبي لن يكملو� �مل�رشوع، وذلك 
مادي.  حافز  دون  يعملو�  لن  �لطالب  �أن  �سابقًا  العتقادي 

وكل هذه �ملخاوف ثبتت عك�سها مع �الإ�رش�ر و�الإر�دة.

تربويًا و�أكادمييًا بد�أت �أمل�ض تغيري�ً يف �أ�سلوب �لتدري�ض لدي، 
�أن  �أحاول  بد�خلي،  تتولد  جديدة  تربوية  �سخ�سية  وبد�أت 
بد�أ  قد  و�حد  �أ�سلوب  يف  و�لتكل�ض  �جلمود،  حاجز  �أك�رش 
بتال�سي، �أحاول �أن �أجعل من در�ض �لعلوم حكاية �أ�رشك فيها 
�لطالب، و�أدخله يف �أحد�ثها و�أنقله �إىل جو �مل�سكلة بدل �أن 

ير�ها من بعيد هذ� �إذ� ر�آها.

�حلاجز و�لفا�سل �لذي حتدثت عنه يف حكايتي مع �لتعليم بني 
�ملعلم و�لطالب قد ت�سدع مع طالب �لعا�رش على �الأقل، وهذ� 
�لطالب،  و�ل�سدة مع  �ل�سبط و�حلزم  لق�سية  نظرتي  �أثر على 

وال �أدري هل هذ� تغري �إيجابي �أو عك�ض ذلك.

خطو�ت  من  و�حدة  بخطوة  �أكتفي  �أن  باإمكاين  �أنه  �سعرت 
للحاووز  �أ�سل  دون  �لقدمي،  �حلاووز  تاريخ  وهي  �مل�رشوع، 
�جلديد، ملا ر�أيته من حما�سة ومبادرة جتاه �ملو�سوع، ما كان 
�سيدفعني  وهذ�   ... وحده  م�رشوعًا  عليه  نبني  �أن  باإمكاننا 

م�ستقباًل لطرق م�ساريع �أخرى.

 حمور املدرسة

�أثر �مل�رشوع على عالقة �ملدر�سة باملجتمع �ملحلي �لذي �أ�سبح 
�ملقابالت  خالل  من  �مل�رشوع  عرب  �لتعليم  يف  فعليًا  م�ساركًا 
�لتي �أجريت مع من عا�رشو� �حلاووز، ومن عا�سو� يف �لبلدة 
�لقدمية، ومع �ملجل�ض �لقروي، وعدد �آخر من �ل�سكان. و�أكرث 
�ت�سال مبا�رش مع �ملجتمع  �لطالب كلهم على  من ذلك كان 
من  ذلك  وظهر  �لقرية،  ويف  �مل�رشوع  عن  بحديثهم  �ملحلي 

خالل ما ذ�ع من حديث للم�رشوع.

نقل �مل�رشوع �ملدر�سة من �النقطاع عن �لو�قع �إىل �لتفكري يف 
م�ساكل و�قعية، وذلك �أن ت�ساهم �ملدر�سة من خالل �مل�رشوع 
�نقطاع  �لنا�ض من  معاناة  متثلت يف  و�قعية  على حل م�سكلة 
و�سعف �إمد�د�ت �ملياه للمنازل، وطرح حل عملي لذلك عرب 
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خطو�ت منظمة قام بها �لطالب للتو�سل يف �لنهاية �إىل �إقامة 
�حلاووز، وبذلك حتولت �ملدر�سة من �لطور �لتقليدي �لنظري 

�إىل تعليم نافع حمفز.

وهي  و�قعية،  م�ساكل  باجتاه  �لطالب  بتفعيل  �مل�رشوع  �ساهم 
�مل�رشوع،  �سمن  و�مل�سكالت  ذ�ته،  بحد  �مل�رشوع  م�سكلة 
تفكري  من  ز�د  ما  تخطيها،  و�جهتنا، وكيفية  �لتي  و�لعقبات 

�لطالب و�إبد�عه وتفكريه.

 حمور الطالب

�لقدرة  خالل  من  �لطالب  �أد�ء  تطوير  يف  �مل�رشوع  �ساهم 
�لكتابة  قدرة  تطورت  بحيث  كتابيًا،  �أو  �سفويًا  �لتعبري  على 
�إىل �سفحة، ومب�سطلحات ومفاهيم ر�قية.  �إىل فقرة  من �سطر 
م�ساألة  بالذ�ت، وقلل من  �جلر�أة و�العتز�ز  �مل�رشوع  كما عزز 
�خلجل و�خلوف من �نتقاد �الآخرين. عندما علقنا �خلريطة قال 
�لعا�رش«. كما  يقولو� هذ� �سغل طالب  �لطالب »خليهم  �أحد 
طالب  تكليف  خالل  من  بالنف�ض  �لثقة  من  �أزيد  �أن  حاولت 
لن  �أنهم  زمالوؤهم  ذكر  تكليفهم  وعند  بالفطرة،  خجولني 

يقومو� ب�سيء الأنهم »بي�ستحو�« وهم ينكرون ذلك: »�أنا مو�ض 
خجالن«. وكنت �أ�سدد على ذلك و�أ�رش على تكليفهم، وقد 

قامو� بزيارة للمجل�ض �لقروي و�أجرو� ما هو مطلوب منهم.

خالل �مل�رشوع ون�ساطاته طغت روح �لت�سارك و�لتعاون حتى 
مع �أقل �لطالب تعليمًا، وهذ� �ساهم يف �كت�ساف �لذ�ت، كما 
�ملبادرة  روح  ومنّى  �ليدوي،  �لعمل  حب  طور  �مل�رشوع  �أن 

وحتويل �لعمل من �إجباري �إىل تطوعي.

من  ز�د  ما  منتجني،  �إىل  متلقني  من  �لطالَب  �مل�رشوع  حّول 
روح �الإبد�ع و�النتماء للتعليم، كما �أن �مل�رشوع عزز �لثقافة 
يف  منها  جزء�ً  و��ستغلو�  �مل�ساركني،  لدى  و�ملجتمعية  �لعامة 
�مل�رشوع ويف ذو�تهم. على �الأقل، هناك طالب ل�سنني عديدة 
�أو  و�جب،  حل  �أو  �متحان،  يف  و�حد  �إ�سهام  لهم  يكن  مل 
كتابة جملة على �للوح، ولكني ر�أيتهم يف �مل�رشوع من �أن�سط 
�لطالب، وقد فاقت م�ساركتهم بع�ض �الأو�ئل در��سيًا، وهذ� 

منحى بحاجة �إىل بحث وتدقيق وتطوير.

مدر�شة ذكور �شقبا الثانوية

 من م�رشوع »حاووز �ملاء«.
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