
151 رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون

التعلم عرب املشروع

 املشروع:

التكون  برنامج  �ضمن  املعلمني  من  جمموعة  مع  ا�ضرتكت 
املهني الذي كان يجمع جمموعة من معلمي ومعلمات املنطقة 
اأ�ضاليب جديدة  ا�ضتخدام  كيفية  لنتعلم  نعلني،  بقرية  املحيطة 
يف تو�ضيل الفكرة للطالب، وطرق جديدة للتعليم مثل التعليم 
الإ�ضكايل، وتوظيف نهج عباءة اخلبري يف التعليم، واأنواع من 
الأ�ضئلة التي تفيد يف ا�ضتك�ضاف املعاين، وبع�ض الدراما، ويف 
الربنامج  هذا  و�ضمن  التعليم،  يف  ق�ضتنا  كتبنا  الربنامج  هذا 

اأي�ضًا نقوم مب�ضاريع مع جمموعة من الطالب يف مدار�ضنا.

 سياق املشروع وسؤاله:

كانت  التي  القرية  رنتي�ض(؛  )قرية  بقريتنا  معرفتي  �ضياق  يف 
متثل  كانت  حيث  الأخرى،  والأ�ضجار  الكينا  باأ�ضجار  مليئة 
واأجدادنا عن  ن�ضمع من جداتنا  املنع�ض، وكنا  والهواء  الظل 
منها  العديد  قطع  مت  اأن  وبعد  بالقرية،  وعالقتها  تاريخها 
امل�رشوع:  فكرة  وتبلورت  جاءت  نادرة،  اأ�ضبحت  لدرجة 

رنتيس اخلضراء

نان�سي ارياحي

بداية الطريق هي فن اخلطوة الأوىل: كم من ال�ضنني نحتاج لتخ�ضري قرية؟ لكن البداية هي زراعة �ضجرة.

كيف نعيد القرية خ�رشاء؟ كيف نوثق تاريخ ال�ضجرة؟ كيف 
نوثق عالقة النا�ض بال�ضجرة ؟ كيف نوظف هذه ال�ضلة؛ �ضلة 

النا�ض بال�ضجرة ك�ضلة حياة وثقافة يف اإعادة تخ�ضري القرية؟

انطلقت بالتعاون مع معلمة العلوم نهاية اأبو �ضامل التي كانت 
موجودة يف املدر�ضة، لنوثق هذه العالقات التي اندثرت مع 
الزمن. ومت اختيار طالبات ال�ضف العا�رش للقيام بهذا امل�رشوع. 
واأثناء  الدوام  انتهاء  بعد  التايل:  ال�ضوؤال  بطرح  البداية  كانت 
�ضريك يف ال�ضارع يف اأيام ال�ضيف احلارقة ماذا تتمنني؟ جمعنا 
اإجابات متنوعة )�ضارع اأخ�رش، �ضارع مليء بالأ�ضجار، ظل 
على طول الطريق( ما يعني اأن جميع الإجابات متحورت اأن 

يكون ال�ضارع مليئًا بالأ�ضجار، ومن هنا كانت البداية.

 السياق اجلغرايف والتاريخي للمشروع

وهي  الثانوية؛  رنتي�ض  بنات  مدر�ضة  يف  امل�رشوع  هذا  تنفيذ  مت 
اهلل  رام  مدينة  قرى  اإحدى  رنتي�ض  قرية  يف  املدار�ض  اإحدى 
اللد،  مدينة  الغرب  من  يحدها  للمدينة،  الغربي  ال�ضمال  يف 
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بلوط،  دير  قرية  ال�ضمال  ومن  الغربي،  اللنب  قرية  ال�رشق  ومن 
 3000 حوايل  �ضكانها  عدد  ويبلغ  وقبيا،  �ضقبا  اجلنوب  ومن 
اأ�ضجار الزيتون والعمل يف  ن�ضمة، ويعتمد �ضكانها على زراعة 
امل�ضتوطنات وداخل فل�ضطني التاريخية )اإ�رشائيل(، وفيها عيادة 
�ضحية، ومدر�ضتان ثانويتان للبنني والبنات، وم�ضجدان كبريان.

قدميًا  كانت  الفل�ضطيني،  ال�ضهل  عن  متوا�ضل  جزء  رنتي�ض 
حرب  وبعد  ال�ضاحل،  خل�رشاء  حقيقيًا  وامتداداً  اللد،  ق�ضاء 
1967 وقعت على خط الهدنة، ومتت م�ضادرة اأرا�ضيها على 

احلدود الفا�ضلة.

اإفقار  عرب  التهمي�ض  �ضيا�ضة  من  عانت  كمنطقة  ورنتي�ض 
اإىل  �ضكانها  ودفع  فيها،  القت�ضادية  الفر�ض  واإعدام  اأهلها، 
ترك الزراعة وتقطيع الأ�ضجار، وجعلها منطقة �ضفراء تظهر 
الإ�رشائيلي  الحتالل  يريد  الأخ�رش كما  اخلط  نهاية  بو�ضوح 

اأن يّدعي.

 املشروع على مستوى التخطيط

بعيداً عن اأجواء الدرا�ضة الروتينية من قيام بواجبات مدر�ضية، 
جنتمع بالطالبات ليتم التخطيط والبدء بالعمل، فقمنا بالتفاق 
القرية  لنعيد  بها  العمل  �ضيتم  التي  العري�ضة  اخلطوط  على 

خ�رشاء، ونزرع فيها الأ�ضجار وهذه اخلطوات هي:

احلا�رش 	• بالوقت  عددها  ملقارنة  املقطوعة  الأ�ضجار  اإح�ضاء 

والأثر الذي تركته الأ�ضجار بعد قطعها.
فهذا 	• واملقطوعة،  املوجودة  لالأ�ضجار  للقرية  جم�ضم  عمل 

املج�ضم يظهر منظر القرية لو مل تنقطع الأ�ضجار.
نظم 	• برنامج  با�ضتخدام  احلا�ضوب  بوا�ضطة  خريطة  عمل 

الطالبات  اإك�ضاب  بهدف  وذلك  اجلغرافية؛  املعلومات 
مهارة جديدة يف ا�ضتخدام هذا الربنامج.

اإجراء مقابالت مع كبار ال�ضن وت�ضويرها وجتميعها يف فيلم 	•
قدميًا،  والنا�ض  الأ�ضجار  هذه  بني  العالقة  توثيق  يتم  حتى 

واأي�ضًا يتم التعرف على تاريخ القرية.
ن�رش الوعي بني النا�ض باأهمية الأ�ضجار، حتى تتم املحافظة 	•

عليها وعلى الأ�ضجار التي �ضتتم زراعتها.
والأ�ضجار 	• املوجودة،  الأ�ضجار  بحماية  القرية  اأهل  تعهد 

التي �ضتتم زراعتها حتى تعود للقرية خ�رشتها.
• عمل بو�ضرتات تتحدث عن الأ�ضجار با�ضتخدام الفوتو�ضوب؛ 	

ت�ضتفيد  واأي�ضًا  كالم،  دون  للم�ضاهد  ت�ضل  ر�ضالة  فالبو�ضرت 
الطالبات من تعلم مهارة اأخرى على احلا�ضوب.

 قصة املشروع بلغة اإلحصاء

املقطوعة  الأ�ضجار  عدد  اإح�ضاء  الأوىل  اخلطوة  كانت 
عدد  اإح�ضاء  مت  حيث  احلرجية(،  )الأ�ضجار  واملوجودة 

الأ�ضجار بالطريقة التالية:

من خالل طرح ال�ضوؤال الآتي: كيف �ضنح�ضي عدد الأ�ضجار 
املقطوعة؟ كانت الإجابات على النحو الآتي:

جميع الطالبات تخرج وتعد الأ�ضجار.	•
كل طالبة تخرج وت�ضاأل اأهلها وجريانها.	•
جمموعات 	• اإىل  اأنف�ضهن  تق�ضيم  الطالبات  بع�ض  اقرتحت 

ح�ضب مكان ال�ضكن. وكل جمموعة ت�ضكن يف حارة معينة 
التي مت  تعد الأ�ضجار املوجودة يف تلك املنطقة والأ�ضجار 

قطعها.
تداخل 	• ب�ضبب  لكل جمموعة  الأماكن  البع�ض حتديد  اقرتح 

احلارات.
كل 	• واإعطاء  اأق�ضام  اإىل  الطرق  بتق�ضيم خريطة  اآخر  اقرتاح 

جمموعة املكان املخ�ض�ض لها.

ومت  الأخري  القرتاح  على  التفاق  مت  الإجابات،  هذه  وبعد 
املجل�ض  من  باإح�ضار خمطط  الطالبات  قامت  بحيث  تنفيذه، 
القروي للقرية، ثم مت تق�ضيم الطالبات اإىل جمموعات ح�ضب 
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حارة،  من  جمموعة  كل  القرية،  يف  املوجودة  احلارات  عدد 
اإىل عدد من الأجزاء بعدد احلارات  حيث مت جتزيء اخلريطة 
الأ�ضجار  عدد  باإح�ضاء  جمموعة  كل  لتقوم  واملجموعات، 
املوجودة واملقطوعة يف حارتها من خالل الأهل والأقارب 
واجلريان وكبار ال�ضن. مل تكتِف الطالبات باجلزء املق�ضو�ض 
الأ�ضجار  ور�ضم  حارتها  ر�ضم  اأعادت  بل  اخلريطة،  من 

املقطوعة واملوجودة كما هي موجودة يف الواقع.

التي كانت ملتقى  الأ�ضجار،  اأدى قطع هذه  بالأخ�ضاب. وقد 
للجل�ضات والت�ضامر، اإىل فجوة وفراغ كبري بني النا�ض.

 جتسيم اخلريطة:

اأثناء  للقرية  جم�ضم  بعمل  الطالبات  قامت  التالية  اخلطوة  يف 
املدر�ضة  حدود  من  امل�رشوع  خرج  حيث  ال�ضيفية،  العطلة 
انتماء  على  دليل  وهذا  امل�رشوع،  حدود  يف  املدر�ضة  لتدخل 
فبداأت  للقرية.  الطالبات  وانتماء  للم�رشوع  الطالبات 
املعلومات،  وتبادل  العطل،  ويف  الدوام  بعد  الجتماعات 
واإجراء الزيارات ولقاءات يف مركز املعلمني يف قرية نعلني، 
واللتقاء باأنا�ض جدد، والجتماع باملعلمات، كل ذلك جعل 
يف  احل�ضور  ن�ضبة  فكانت  جديدة،  حياة  امل�رشوع  هذا  من 
ارتفاع  من  الرغم  وعلى  ال�ضف،  من   % 70 ال�ضيفية  العطلة 
درجات احلرارة، فاإن الطالبات كن يلتقني لي�ض بدافع العمل 
يف امل�رشوع فح�ضب، واإمنا لتبادل الأخبار والنكات، فكانت 
اأ�ضوات ال�ضحكات تتعاىل، وبع�ض الطالبات ير�ضمن اخلريطة 
وبع�ضهن يقمن بعمل جم�ضمات الأ�ضجار بال�ضوف وبع�ضهن 
يق�ض�ضن الورق. وتلتقي الطالبات مرة اأخرى لعمل املج�ضم، 
ولكن هذه املرة كان اللقاء خمتلفًا؛ لأن طالبات احلادي ع�رش 
الطالبة ت�ضنيم  العلمي كن مدعوات لهذا الجتماع. وتقول 
)من طالبات العلمي(: »اأنا مب�ضوطة كثري بال�ضغل لأين بلتقي 

مع بنات �ضفي«.

بعد ذلك مت جتميع هذه الأجزاء واإح�ضاء عدد الأ�ضجار املقطوعة 
القرية:  يف  الأ�ضجار  عدد  وكان  تقريبي،  ب�ضكل  واملوجودة 
فكان  املقطوعة،  الأ�ضجار  اأما  �ضجرة.   )172( حاليًا  املوجودة 
كانت  قطعت  التي  فالأ�ضجار  اأ�ضجار.   )107( تقريبًا  عددها 
القرية،  تاريخ  حتمل  التي  وهي  القرية،  يف  والأهم  الأ�ضخم 
فمنها ما قطع من اأجل البناء، ومنها ما قطع من اأجل الأخ�ضاب 
ل�ضتخدامها يف التدفئة واخلبيز، ومنها ما قطع من اأجل التجارة 
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لالأ�ضجار  رموز  حتديد  مت  املج�ضم،  عمل  من  النتهاء  بعد 
املقطوعة، ورموز لالأ�ضجار املوجودة على اخلريطة الأ�ضلية، 
)نظم   GIS برنامج  على  تطبيقها  يف  اأوىل  خطوة  لتكون 
املعلومات اجلغرافية( مب�ضاعدة املعلمة فاتن اأبو �ضليم، لتدرب 
اأهم  لإك�ضابهن  عدة،  لأيام  الربنامج  هذا  على  طالبات  �ضبع 
خريطة  باأخذ  الطالبات  وقامت  فيه.  الأ�ضا�ضية  القواعد 
رنتي�ض اجلوية با�ضتخدام )Google Earth(، ثم قمن بتوزيع 
اخلريطة،  تظهر يف  التي  وال�ضوارع  املنازل  الأ�ضجار ح�ضب 
وكانت املعلمة ت�ضتخدم جهازي حا�ضوب، وتق�ضم الطالبات 
اإىل جمموعتني، تعطي كل جمموعة بع�ض الأ�ض�ض والتعليمات، 

ثم تنتقل اإىل املجموعة الأخرى.

 املشروع عرب العمل مع الناس:

اجتماعي  بدور  وقمن  املجتمع  يف  الطالبات  انخرطت 
وجمعن  �ضحايف  بدور  وقمن  وكتنب  و�ضورن  ف�ضاألن  ن�ضط 
املعلومات عن الأ�ضجار وعالقة النا�ض بها وعن اأ�ضباب قطعها 
�ضتتم  الذين  النا�ض  اختيار  بالقرية. ومت  املرتبط  تاريخها  وعن 
كبار  من  جدة  اأو  جد  لها  طالبة  اأي  اأن  على  بناء  مقابلتهم 
الطالبات،  لتقابله هي وجمموعة من  ترتب معه موعداً  ال�ضن 
الذهاب  عند  رمزية  هدية  اأخذ  الطالبات  بع�ض  واقرتحت 
التي  والثقافية  الجتماعية  املعاين  من  جزء  فالهدية  للمقابلة، 

تعلمتها الطالبات عرب امل�رشوع.

فذهبت  الطالبات  جاءت  ال�ضتوي  بالتوقيت  الرابعة  ال�ضاعة 
اأنا  واهلل  م�ض،  يا  اآ�ضف  اأنا  تقول:  �ضحى  فبداأت  لألقيهن 
بح�ضب اإنو توقيت �ضتوي. واأنا اأقول لها م�ض م�ضكلة، وهي 

تعتذر، وبعدها اأكملن املقابلة.

ويف اإحدى املقابالت )مقابلة احلج عمارة( وهو جد الطالبتني 
�ضحى وب�رشى، ن�ضقت الطالبتان مع اجلد لهذه املقابلة، فكان 
املوعد ال�ضاعة الرابعة ع�رشاً يوم ال�ضبت، وكان هذا اليوم هو 
موعد التوقيت ال�ضتوي. و�ضلت اإىل منزل احلج عمارة على 
وانتظرت  ال�ضيفي،  بالتوقيت  ع�رشاً  الرابعة  ال�ضاعة  موعدنا 
ن�ضف �ضاعة حتى تاأتي الطالبات، ولكن مل ياأِت اأحد، وبداأ 
ويف  بالت�ضوير،  فبداأت  القرية،  عن  باحلديث  عمارة  احلج 

ويف اأثناء مقابلة احلاجة �رشيفة، كانت الطالبات متوا�ضعات، 
يجل�ضن بجانبها وي�ضاألنها وميازحنها، فهي جدة الطالبة نهيل 
لتقوم نهيل بدور املرتجم جلدتها عندما كانت ل تفهم اأو ل 

ت�ضمع �ضوؤال الطالبات، فتعيده نهيل بكلمات ب�ضيطة.

حتت  جنل�ض  كنا  فتحي(  احلاج  )مقابلة  اأخرى  مقابلة  ويف 
متت  وطبعًا  �ضند  اأبو  دار  )�رشوة  امل�ضهورة  ال�رشو  �ضجرة 
الأيام رح  يوم من  �ضفاء: يف  الطالبة  ت�ضاأله  املقابلة يف ظلها( 
ال�ضجرة  ال�ضجرة؟ فقال لها احلاج فتحي: هذه  تقطعوا هذه 
ملا  الغرف  من  غرفة  يف  ال�ضجرة  هذه  اأجت  لو  زرعتها،  اأنا 
نبني ما رح اأقطعها. عالقة احلاج مع ال�سجرة لي�ست ككائن 
الظالل  ويح�رض  والأغ�سان  الأوراق  على  يحتوي  اأخ�رض 
واجلمال فح�سب، بل هي هوية تاريخية تذكره مبا�سيه و�سبابه 
وذكرياته وق�س�ص حياته، فهي اأغلى من التمدن والبناء، هكذا 

راآها احلاج فتحي )ال�سجرة اأنا(.
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ومن خالل هذه املقابالت ومقابالت اأخرى مت جمع العديد 
حيث  بالأ�ضجار،  تتعلق  وق�ض�ض  القرية  عن  املعلومات  من 
النا�ض  بني  الجتماعي  الرتابط  جت�ضد  الأ�ضجار  هذه  كانت 
جميع  يف  ذكرها  مت  التي  ال�ضدرة  �ضجرة  وبخا�ضة  قدميًا، 
املقابالت، وخروبة �ضعادة، و�ضجرة املراقبة، فلكل من هذه 

الأ�ضجار عالقة قوية باأهل القرية.

بع�ض  جمع  املقابالت  هذه  اأثناء  الطالبات  ا�ضتطاعت  اأي�ضًا 
الأغاين التي كانت تغنى حتت الأ�ضجار، لتقول احلاجة اأديبة:

)غنني ل تتعنب يا �ضبايا يا مالح
يا رب ال�ضما حتفظ ال�ضباب

غنني ل تتعنب يا �ضبايا اأ�ضكال األوان
اهلل يحفظ ال�ضباب على طول الزمان(

وتقول احلاجة ر�ضيقة:

)يا اللي �ضباب اأهلنا بفاي ال�ضجر الأخ�رش
�رشبوا القهيوة ولعبوا يف الذهب الأ�ضفر

يا اللي �ضباب اأهلنا بفاي الب�ضاتيني
�رشبوا القهيوة ولعبوا يف الفناجيني(.

 قصص األشجار:

اأ�ضجار حتاورت كينونتها ك�ضجرة عرب �ضيء وهب لها  هناك 
اأو  الخ�رشار،  ميزة  اأو  احلجم،  �ضخامة  اأو  النوع،  كفرادة 
هبة هي منحتها للنا�ض، فاأ�ضبحت جزءاً من حياتهم اليومية، 
من  اأ�ضبحت جزءاً  بحيث  بطل،  ك�رشيك  تاريخها  ودخلت 

ق�ضتهم، واأ�ضبحت لها ق�ضتها اخلا�ضة، ومن هذه الأ�ضجار:

شجرة السدرة:
مكان  على  للتعرف  م�ضم�ض  يوم  يف  والطالبات  اأنا  )ذهبنا 

ال�ضدرة وت�ضوير مكانها(.

تقع هذه ال�ضجرة اأمام امل�ضجد القدمي يف القرية، ومت اقتالعها 
ال�ضجرة  هذه  اأغ�ضان  كانت  للم�ضجد.  تابعة  مياه  دورة  لبناء 
متتد تقريبًا 15 مرتاً �ضماًل و10 اأمتار جنوبًا واحلجم نف�ضه �رشقًا 
يرتادها  م�ضافة  لتمثل  بفروعها،  اأبناءها  حتت�ضن  كالأم  وغربًا 
كل زوار اأهل القرية، وحتيا يف اأفيائها الأعرا�ض والجتماعات 
ملعبًا  ومتثل  رم�ضان،  يف  اجلماعي  والإفطار  والحتفالت 
كانت  ال�رشاء  يف  النا�ض  جتمع  كانت  وكما  ال�ضغار.  لالأطفال 

جتمعهم يف ال�رشاء، فبعد دفن امليت كان كل اأهل البلد يتجمعون 
لأكل طعام اخلروج )هذا الطعام الذي يقدم لأهل امليت(.

خروبة سعادة:
اأنها  ويعتقد  كبرية،  وهي  القرية،  �رشقي  اخلروبة  هذه  تقع 
فروعها،  على  البي�ضاء  القما�ض  بقطع  ومليئة  للويل،  م�ضكن 
ب�ضيوفهم  النا�ض  يجتمع  حيث  عودة،  اآل  مب�ضافة  وت�ضمى 
اأ�ضفلها، ويتجمع الأطفال للعب حتت ظاللها لكرب حجمها.

شجرة املراقبة:
قمت مع الطالبات يف يوم م�ضم�ض للتعرف على مكان �ضجرة 
املراقبة، فكانت مبثابة نزهة جميلة يف منطقة تكت�ضي باللون 
الأخ�رش، وتزينها �ضقائق النعمان، فبعد ت�ضوير مكان �ضجرة 
والفردية  اجلماعية  ال�ضور  بالتقاط  الطالبات  قامت  املراقبة 

وتبادل النكات وتناول الوجبات الب�ضيطة وامل�ضليات.

التلة  للقرية على راأ�ض  الغربي  تقع �ضجرة املراقبة يف اجلنوب 
البحر الأبي�ض املتو�ضط، و�ضميت  امل�رشفة على منطقة �ضاحل 
بهذا ال�ضم لن اجلي�ض الأردين يف حرب 1967 كان يراقب 

جنود الحتالل من هذه النقطة.
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 يوم من الزراعة: خطوة من اإلميان 
بالعمل

دور  عن  �ضمعوا  بعدما  كمتطلب  التطبيق  خطوة  وجاءت 
الأ�ضجار ور�ضموا البلد وقرروا اأن يقوموا بخطوة عملية وهي 
الزراعة. ومب�ضاعدة موؤ�ض�ضة عبد املح�ضن القطان، مت تزويدنا 
بـ 30 �ضجرة كينا كتربع من الإغاثة الزراعية لتتم زراعتها يف 
الطالبات  بوا�ضطة  بها  العتناء  القرية، ومت  متعددة يف  اأماكن 
اأماكن زراعتها  يف املدر�ضة قبل زراعتها، ثم مت التفاق على 
اآلية  على  والطالبات  اأنا  واتفقت  الطالبات،  رغبة  على  بناء 

زراعتها.

اإعادة  ويف  التعلم،  يف  م�رشوع  اإىل  الأ�ضجار  هذه  حتولت 
اإنتاج وعي النا�ض، فالزراعة كمخطط تعلمي: 30 �ضجرة ... 
اأين   ... نفكر  بداأنا   ... مقطوعة  اأ�ضجار  مناطق   ... خريطة 
نزرع ... اأف�ضل الأماكن ... الآلية ... فكان جزءاً من الآلية 
اأن نحكي مع النا�ض، ونربم تعهداً معهم حلماية هذه الأ�ضجار 

والعتناء بها و�ضقايتها.

تعهدت  طالبة  فكل  الأ�ضجار،  زراعة  بفكرة  الأهايل  رحب 
بال�ضجرة التي �ضتزرعها، ت�ضقيها وتوؤمن لها احلماية.

طلبت  التي  الطالبات  منازل  على  الأ�ضجار  توزيع  �ضيتم 
يف  الطالبات  تتعاون  ثم  بها،  بالعتناء  والتعهد  الأ�ضجار، 
مقربة  اإىل  �ضنذهب  ثم  اآخر،  اإىل  منزل  من  بالنتقال  الزراعة 
اإحدى  قامت  فيها، حيث  الأ�ضجار  من  لنزرع عدداً  القرية، 
املقربة.  يف  لينتظرنا  املجل�ض  رئي�ض  مع  بالتن�ضيق  الطالبات 
ننطلق  اأن  املدر�ضة، وقبل  اليوم، جتمعنا يف  ويف �ضباح ذلك 
البنات  مع  مب�ضي  ما  اأنا  يل:  تقول  ازدهار  بالطالبة  تفاجاأت 
من دار لدار، �ضو بدهم يقولوا عنا اأهل البلد؟ �ضدمت بهذا 
الكالم، وقلت لها �ضنتعاون يف الزراعة، ولن يتكلم عنا اأحد، 

لأننا ل نقوم ب�ضيء خاطئ.

وبداأنا مبنزل الطالبة نهيل لنجد اأخوها قد جهز احلفرة واملاء 
لزراعة هذه ال�ضجرة، فقامت الطالبات مب�ضاعدة نهيل لت�ضع 
ال�ضجرة يف احلفرة، وت�ضع الرتاب عليها وت�ضقيها. ثم انتقلنا 
و�ضلنا  وعندما  املقربة،  اإىل  جميعًا  وانتقلنا  �ضمر،  منزل  اإىل 
املقربة ح�رش رئي�ض املجل�ض وقام جمموعة من الأولد مب�ضاعدة 
باإجراء  الطالبات  قامت  النتهاء  وبعد  الزراعة،  الطالبات يف 
مقابلة معه ليتعهد بحماية الأ�ضجار واملحافظة عليها، ولكنه 
مل ينفذ التفاق، جفت جميع ال�ضجرات يف املقربة بعد مرور 
�ضهر. وهنا كانت خيبة الأمل. فجفاف الأ�ضجار التي زرعت 
ال�ضعب  من  فكان  بها،  العناية  عدم  ب�ضبب  كان  املقربة  يف 
اأنها يف  الأ�ضجار، وبخا�ضة  بهذه  العتناء  اأن  الطالبات  على 
مكان عام، فكان يجب على رئي�ض املجل�ض اأن يفي بتعهده، 
بالعتناء بهذه الأ�ضجار، طبعًا باملقارنة مع  واأن يكلف اأحداً 
الأ�ضجار التي زرعت يف منازل الطالبات، فالطالبات اعتنني 

بهذه الأ�ضجار، ومل جتف.

كنت اأ�ضاأل الطالبة مي�ضلون: كيف �ضجرتك؟ تقول يل: بتجنن 
يا معلمتي كل يوم ب�ضقيها.

 التعلم بني خريطة اجلغرافية والفضاء 
التاريخي

اأرواحنا متم�ضكة بهذه الأر�ض كما جذور الأ�ضجار متم�ضكة 
املجتمع  يف  اأخرى  مرة  الطالبات  لتنخرط  الطيبة،  برتبتها 
م�رشوع  مع  وبالتزامن  الأر�ض،  يوم  ذكرى  لإحياء  املحلي، 
باإدارة  �ضيدات رنتي�ض  بالتعاون مع جمعية  رنتي�ض اخل�رشاء، 
القطان،  املح�ضن  عبد  موؤ�ض�ضة  مع  وبالتعاون  عامر،  ختام 
�ضيدات  جمعية  مقر  اإىل  طريقنا  ويف  الدوام  انتهاء  فبعد 
رنتي�ض، قلت للطالبات من تريد اأن تذهب اإىل املنزل لرتتاح 
حتى يبداأ احلفل فلتذهب، فتفاجاأت اأن جميع الطالبات بقني 
اأنا  يا معلمتي  معي مل�ضاعدتي، فتقول يل الطالبة نهيل: واهلل 
ذهبنا  ثم  باأر�ضنا.  بذكرنا  ن�ضاط  بنعمل  اإنو  كثري  مب�ضوطة 
الرتاثي،  املعر�ض  بتجهيز  الطالبات  لتقوم  اجلمعية  مقر  اإىل 
ال�ضيوف،  وا�ضتقبال  احلفل،  وعرافة  البو�ضرتات،  وترتيب 
وع�ضوات  الطالبات  اأمهات  دعوة  ومتت  احلفل،  وتنظيم 
�ضطح  على  دومن   500 بعنوان  فيلم  عر�ض  مت  ثم  اجلمعية، 
القمر. ويف نهاية احلفل، مت توزيع 75 �ضجرة مثمرة للطالبات 
امل�رشوع  زخم  تطوير  يف  املنا�ضبة  هذه  فوظفنا  والأمهات. 
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لزراعة  اأمهاتهن  بتجنيد  الطالبات  وقيام  الأ�ضجار،  كزراعة 
الأ�ضجار والعتناء بها.

توظيف  ومت  وطني،  بعد  ذات  تاريخية  منا�ضبة  الأر�ض  يوم 
زراعة  ا�ضتكمال  الوطنية يف  التاريخية ودللتها  املنا�ضبة  هذه 
الأ�ضجار وتخ�ضري القرية. ويف ذاك اليوم متت اإعادة العتبار 
وربط  للن�ضال(  مقاومة  )حمطة  وطنية  كمنا�ضبة  الأر�ض  ليوم 

التعليم بالهوية وبالتاريخ.

 بناء البوسرت: املشروع من اجلغرافيا 
والتاريخ إىل املعنى

لدينا �ضوؤال عن امل�رشوع: كيف نحول هذه التجربة اإىل معنى؟ 
كيف نحول جتربة الطالبات، الق�ض�ض، الأفكار، يف اأذهانهن 
اإىل معاين من منطلق يرى اأن جوهر التعليم م�ضاعدة الطالبات 

على بناء املعاين.

هذا الإنتاج وهذا التعليم يتعمق وتتجدر مفعولته عندما تقوم 
الطالبات بتمثيل هذه املعاين باأ�ضكال متعددة: انخراط، فعل، 
كتابة، ت�ضور، ر�ضم، تخطيط، �ضور، فكرنا كيف جنمع هذه 

التمثيالت املتعددة، كان اخليار هو اإنتاج البو�ضرت )مل�ضق(.

وقام مركز املعلمني يف نعلني، باإ�رشاف خالد فني من وحدة 
وامل�رشف  واملعلم حممد خواجا  القطان،  مركز  امللتيميديا يف 
برنامج  على  الطالبات  من   7 بتدريب  خواجا،  يو�ضف 
باإعداد  ليقمن  الربنامج  هذا  قواعد  وتعليمهن  الفوتو�ضوب 

بو�ضرتات متعلقة بالأ�ضجار.

حيث  املدر�ضة،  نطاق  من  اأخرى  مرة  امل�رشوع  خرج  وقد 
ذهبت امل�ضاركات اأيام العطل الأ�ضبوعية اإىل نعلني، واأحيانًا 
غري  اخلمي�ض  اأيام  كانت  ولكن  الدوام.  بعد  اخلمي�ض  يوم 
جمدية، لأن فرتة التدريب كانت ق�ضرية، فتم التدريب يف اأيام 
العطل ل�ضاعات طويلة ت�ضل اإىل 6 �ضاعات يف اللقاء الواحد، 
ما  نعلني،  اإىل  ذاهبون  ونحن  الطريق  يف  ي�ضعدين  كان  وما 
بت�ضجيل  ونقوم  لبو�ضرتات،  اأفكار  من  الطالبات  تقرتحه 
الطالبات كن يح�رشن  بع�ض  واأي�ضا  لتنفيذها،  الأفكار  هذه 
التي كن  امل�ضاكل  بع�ض  التدريب عن  على  للم�رشفني  اأ�ضئلة 
قامت  لقاءين  اآخر  ويف  املنزل،  يف  التطبيق  اأثناء  يواجهنها 
اأفكاراً  تت�ضمن  التي  البو�ضرتات  بت�ضميم عدد من  الطالبات 

تخت�ض بالأ�ضجار.

 نتائج املشروع كتعلم متعدد 
االستعماالت:

وقد  الإجنازات،  على  تبنى  دائمًا  امل�رشوع  عرب  التعليم  فكرة 
 30 زراعة  متثلت يف:  اإجنازات،  امل�رشوع جمموعة  هذا  حقق 
�ضجرة كينا، توزيع 70 �ضجرة مثمرة، ندوة، عر�ض فيلم 500 
دومن على �ضطح القمر، بو�ضرت، جم�ضم للقرية، خريطة تف�ضيلية 

للقرية. فهذه الجنازات مهمة للقرية وللنا�ض وللمجتمع.

التعلم عرب امل�رشوع يتحقق عرب م�ضتويني، م�ضتوى الإجنازات 
برنامج  فا�ضتخدام  حتدث،  التي  املنجزات  وم�ضتوى 
والكامريا،  اجلغرافية،  املعلومات  نظم  وبرنامج  الفوتو�ضوب 
والر�ضم، قد تطور عند الطالبات، واأ�ضبح لديهن فهم جديد 
وحياة  ال�ضجرة  بني  تربط  الطالبات  واأ�ضبحت  واإبداعات، 
النا�ض، ووظفن البو�ضرت لإنتاج الوعي، مع اإعادة ترميم لعالقة 

املراأة بالأر�ض.

ا�ضتطاعت الطالبات اأي�ضًا اإقناع الأهل بوجود الفكرة، وعمل 
ال�ضجر.  برعاية  وتعهدوا  واحد  كفريق  الطالبات  مع  الأهل 
كما تعززت الثقة بالنف�ض لدى الطالبات، وتخلني عن القيم 
ال�ضلبية كالأنانية والك�ضل والت�رشع والتع�ضب، وعملن بروح 

الفريق الواحد.
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