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قارن معي بني: عمٍل تُسيطر على كل جوانبه، حيث يبدو 
مُماًل،  تقليدياً  لك  يبدو  أنه  إال  نظر اجلميع،  يف  ممتازاً 
ُمحاٍط  شّفاٍف  عالٍم  يف  يجري  لكنه  جيداً،  يبدو  وآخر 
بالشغف، يلتزم بتعليمات اإلدارة، ويُخطط ذهنياً وكتابياً، 
ويحضر ُمستعداً، ثم يُلقي التعليمات، ويوزع األدوار، ليتم 
إعجابه  سيُقدم  ملن  ونشره  تصويره  ثم  النشاط،  تنفيذ 

وشكره للمعلم.

لكنني  اليوم،  تقليدياً  أصبح  دوٍر  يف  ملعلٍم  صورةٌ  هذه 
وجودتها  البكسالت،  مباليني  منها  أدق  صورًة  وجدُت 
انخراطي  أثناء  لي  تكمن يف شفافيتها وصدقها، ظهرت 
املشروع يف مؤسسة عبد احملسن  عبر  التعلُّم  يف جتربة 
أنقلها  الغذاء«،  »ثورة   2018 العلوم  مهرجان  يف  القطان 
يف  املثنية  الورق  قصاصات  ومن  مالحظاتي،  دفتر  من 
السمكية،  الثروة  استغالل  اقترحُت  حني  بدأت  جيوبي. 
كون قطاع غزة منطقًة ساحلية. مجرد فكرٍة لم يتبادر إلى 
ذهني كم ميكن البناء عليها، وكم ستُعيدني إلّي، إلى ذاتي 
التي حُتّب التميُّز واالبتكار، وكم ستمّكنني من لعب أدواٍر 

قياديٍة ُمثيرة!

ترحيٌب  ثم  طوياًل،  بدا  وصمٌت  مدرستنا؟«،  يف  »سمك؟ 
املستمر  التحدي  هذا  املدرسة،  مديرة  من  األثر  ضعيف 

االستزراع السمكي ... 
عيش في جلباب التجربة

وفاء سمير الرنتيسي

بالفكرة  باإلميان  تغلبنا عليه  للمشروع  الذي ظّل ُمالزماُ 
وبالفريق القيادّي الذي أسسته، ولي هنا وقفٌة مع عبارٍة 
لكنهم  تقول،  مبا  الناس  يشكُّ  »قد  كايس:  لويس  قالها 

سيؤمنون مبا تفعل«.

يف  للبحث  فريٍق  تشكيل  يف  رغبتي  املدرسة  يف  أعلنُت 
املتشعب  املتضخم  السؤال  ذلك  سؤاالً،  فطرحُت  القضية، 
اإلجابات عن مشكلة املجاعة يف العالم، كأسبابها وحلولها. 
ثم  مفاهيمية،  كخريطٍة  ورسمتُها  احللول،  كل  استقبلُت 
عرضُت جغرافيا فلسطني ومدنها الساحلية، وعرضت فكرة 
الثروة السمكية، ثم اخترت 20 طالبًة كن مهتماٍت بالفكرة.

اآلن،  حتديداً  أعرف  ال  الفريق؟  طالبات  من  أُريد  ماذا 
وحدها هذه املشكلة جعلتني أشترُك معهنَّ يف كل شيء: 
أكدُت  فقط،  التأمل.  التنفيذ،  املسؤوليات،  التفكير، 
الطالبات  أسئلُة  االستراحة.  وقت  يف  اليوميَّ  االجتماَع 
وريبٍة  ومتتمٍة  بخوٍف  »سمك؟«،  املخاض  بطيئة  كانت 

كخوف طفٍل يخرج إلى الشارع للمرة األُولى.

دخلنا يف مغبة التحدي املشترك: »ماذا سنفعل؟«، خططنا 
الصيد  مهنة  على  كثٍب  عن  لنتعرف  صياد،  الستضافة 
حيث  مشروعنا،  فاحتة  هذه  وكانت  الصيادين،  وُمعاناة 
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حضرتها معلمات املدرسة وفريق الطالبات. أحضر الصياد 
جميع أنواع األسماك املتوافرة التي فتحت النقاش أمام 
تنوع األشكال واأللوان واألسماء ووصفات طهٍي وهمساٍت 
هذا  بعد  عليها«.  بنفطر  سمك  »شوربة  حياة:  وقصص 
اللقاء أعددنا قائمًة )منيو( بوصفات األسماك، ثم وزعنا 
السمك  كمية  لنعرف  املدرسة،  طالبات  على  استبانًة 
لكننا  النشاط،  بساطة  رغم  على  ونوعه،  يفضلونه  الذي 
تعّرفنا على ُمعاناة بعض األُسر وجهلها بفوائد األسماك 
أجهزٍة  إلى  دائماً  نحتاج  ال  إننا  قوله  أُريد  ما  الغذائية. 
وإمكاناٍت جلمع البيانات، بل قد يكون التغيير واجلمع بني 

املكلف وغير املكلف شيئاً ُمثيراً للطالب.

نفذنا نشاَط تصنيع شطائر سمك السردين االقتصادية، 
مبالغة،  وبال  الكبيرة.  واألَُسر  للفقراء  مناسبًة  لتكون 
بيدي،  الطالبات  أيدي  تشابكت  رائعاً، حيث  نشاطاً  كان 
فقد  مُمتعاً،  إجنازاً  لنا  بالنسبة  كانت  شطائر  وأعددنا 
فتحت شهيتنا للطعام وشهيتنا للبحث. كم كلفتنا؟ وجدنا 
مشكلًة يف ارتفاع أسعار األسماك بشكٍل عام، ففكرنا يف 
فكرة تربية األسماك يف املدرسة، وكان الصياد حدثنا عن 
املزارع السمكية، فدارت حولها دوائرنا. يف هذه املرحلة، 
تشّجعنا كثيراً، فنحن نرى أنشطتنا تترتُب بشكٍل تسلُسليٍّ 
املكاسب  للحديث عن فكرة  الفرصة هنا  وأنتهز  وبنائّي. 
يف  تُسرع  أن  عليك  ناجٍح  عمٍل  أيِّ  ففي  املدى،  قصيرة 
إجناز العديد من املهام، التي ستكون كفيلًة بتوفير أجواٍء 

سعيدٍة يف محيطك!

يف  اخلروج  الطالبات  اقترحت 
سمكية،  مزرعٍة  إلى  علميٍة  رحلٍة 
كنُت أُؤمن وقتَها بأهمية االستعداد 
للرحلة من حيث حتضير األسئلة 
يف  أي  وهناك،  املكان،  وتخيُّل 
يطرح  أن  بأهمية  آمنُت  املكان، 
أُراقب  كنُت  أسئلته،  الطالب 
»كم  املتالحقة:  األسئلة  بصمٍت 
عدد األسماك يف كل بركة؟«، »َكم 
سعر اجللد األزرق؟«، »ماذا نسمي 
هذا اجلهاز؟«، »كيف تتأكدون أّن 

السمك يكبر؟«.

»وإني  أسئلة..  أسئلة..  أسئلة.. 

تقدح  التي  الشرارات  تكون  قد  التعليمية  األسئلة  أرى 
من  املتعلمني  حُتوِّل  ثم  ومن  الذهن،  وتفتق  الفكر،  زناد 

مستهلكني للمعرفة، إلى منتجني لها« )عياش، 2002(.

الذي  الصفية  الغرفة  يف  الطالب  بني  أُقارن  بدأُت  كما 
بالكاد يطرح سؤاالً أو اثنني، والشخص نفسه يف عالٍم يود 

استكشافه، هل يستويان؟

خالل الرحلة حاولنا حتويل البيانات التي حصلنا عليها 
األثر  يف  تأملُت  املالحظات،  بعض  وعليها  رسوٍم  إلى 
العلمية يف حتسني جودة  الرحالت  تتركه  الذي  الرهيب 
التيسير  للمعلم  ميكن  كيف  أتساءل:  زلُت  وما  التعلُّم، 

للرحلة العلمية لتصبح وسيلًة فاعلًة أكثر للتعلم؟

منوذجاً  فصنعنا  اليومّي،  واجتماعنا  املدرسة  إلى  ُعدنا 
نايلون  وكيس  بالستيكيٍة صغيرٍة  علبٍة  من  بسيطاً  فورياً 
مشحونًة  قريحتنا  فأصبحت  حولها،  معنا  جتَّ يُظلّلها، 
قالت  مدرستنا؟«،  يف  تطبيقها  ميكن  »وهل  باألسئلة، 
إحداهّن، »ال مُيكن، ألّن األسماك ستمرض ومتوت«، رّدت 
طالبة ثانية، »وهل مترض األسماك؟«.. حواراٌت تُديرها 
وأسئلٌة  والتأمل.  التفكير  خضمِّ  يف  بأنفسهّن  الطالبات 
ب من حواٍر  تتفتق كما تتفتح بتالُت وردٍة يف الربيع، أتعجَّ
ينتهي إلى فكرٍة جديدة. هذه املرة اقترحت ريتاج أن تقوم 
بدوٍر خاصٍّ بها، فأبوها يعمل طبيباً بيطرياً، وباستطاعته 
احلضور للحديث عن أمراض األسماك، وبالفعل خططت 
النشاط.. وقتها شعرُت بخلخلٍة يف  ريتاج مبفردها لهذا 



20
18

م 
لو

لع
ن ا

جا
هر

 م
ب

ار
تج

ي 
 ف

ت
ما

عل
 م

ت
مال

ت�أ

رؤى تربوية - العددان 32660-59

بعض النظريات التربوية التي جعلت مهنة التعليم موسومًة 
بها فقط، وتساءلُت إن كان من حقِّ الطالب تصميم نشاٍط 
أم  الشيء،  بهذا  التربويون  يرضى  وقيادته مبفرده، وهل 
ما زالت تُسيطر علينا نظرية املعلم ُموجٌه وُميسٌر للعملية 
التعلمية؟ ودارت يف ذهني مجموعٌة من األسئلة املتالحقة، 
ف على هذه الطالبة وأُسرتها لوال هذا  كيف كنت سأتعرَّ

املشروع؟ وكيف..؟ وماذا..؟ والكثير من األسئلة؟

فنا يف نشاطها على أّن األسماك يتمُّ فحص عيناٍت  لقد تعرَّ
منها يف مختبرات وزارة الزراعة، وبهذا اقترحنا اخلروج 
ملختبرات الوزارة، ثاني رحلٍة يف املشروع، وال مُيكنني هنا 
تضاهيها  ال  التي  العلمية  الرحالت  قيمة  عن  التغاضي 
عروض، فالكنز املستكشف الذي يتألأل يف العيون وحده 
مُيكن أن يفتح أُفقاً جديدة، وأبواباً موصدة أُخرى.. رمبا 

اجلرأة بعد اخلوف.

بعض  أّن  وجدنا  مشروعنا  ففي  حيرة،  بعد  املواصلة 
األمراض ال تنتقل إلى اإلنسان، وال تؤذي األسماك، ومُيكن 
استزراع بعضها بسهولة، التحكم يف التفكير اللولبي قدرةٌ 
إنسانيٌة عاليٌة بنظري، يُشبه دوامًة تستطيع اخلروج منها 
التفكير يجب  الطريقة يف  فيها... هذه  الغرق  أو  بسالٍم 
أن ال تبتعد فيها عن الهدف كثيراً، و لو ابتعدت عليك أن 
تراقب هدفك من زاويٍة أُخرى، هكذا فعلنا عندما ُعدنا 
إلى مهندسي وزارة الزراعة ليساعدونا يف تطبيق مشروع 
االستزراع السمكي. وساعدونا يف تطوير الفكرة ملشروع 

زراعٍة إحيائية.

تطوير  ميكن  كيف  لنفكر  انتقلنا  ثّم 
الزراعة  حوض  منا  فقسَّ أكثر،  املشروع 
إلى قسمني: حوض للزراعة التقليدية، 
شعرُت  لوهلٍة  املائية،  للزراعة  وحوٍض 
أّننا كمغناطيٍس يف أيِّ مكاٍن يكون فيه 
جنذب  ونحن  احلديد،  برادة  يجذب 
املعلومات  وهذه  جلعبتنا،  املعلومات 

تقودنا إلى مزيٍد من األنشطة.

لقد استفدُت من هذه التجربة مبا قرأتُه 
من مقاالٍت عن االستزراع وما شاهدته 
كتٍب  من  قرأُت  وما  فيديوهات،  من 
مهمٍة مثل: »اخليال واإلبداع يف مرحلة 

الطفولة« لفيجوتسكي، وكتاب »التربية والتنمية« حملمود 
عساف، وكتاب »تربية األمل يف األزمنة احلرجة« لديفيد 
إلى مفهوم  الذي قرأتُه ثالث مرات، ما ساقني  هيكس، 
براميل  توفير  على  ضوئه  يف  عملُت  الذي  االستدامة، 
وأنابيب بالستيكية ُمعاٍد استخدامها، حيث جمعناها من 

أسواق اخلردة ومن الشوارع.

والدخول  التفكير،  يف  التفكير  باستطاعتي  أصبح  كم 
قدر  ثم حتقيقه  تفاصيله،  ومعايشة  ُمتخيل  سيناريو  يف 
املستطاع ومراقبته، كم أمدني هذا العمل من شعوٍر بالقوة 
مبعثاً  وكانت  التعب،  وقت  مسندي  كانت  التي  الداخلية 

حملبة طالباتي لي.

كم ِمن صباٍح استقبلتني الطالبات على بوابة املدرسة كي 
نصعد سوياً إلى سطح املدرسة، نغذي أسماكنا، ونُراقب 
هذه  واألفكار..  املالحظات  من  مزيداً  ونُدّون  املشروع، 
الصور التي نلتقطها كل مرة -على رغم تعبي- أدق وأجمل 

من أّي نشاٍط أُخطط له مبفردي.

من  استفدنه  ما  حصر  أستطيع  ال  لطالباتي،  بالنسبة 
مهارات، كالتوثيق واالتصال والتواصل وحتوير البيانات.

كم مرة أّجلنا فيها الفعالية التي سندعو إليها أولياء األُمور 
حتى تنفد ثروتنا الفكرية، لكّن نفادها كان مستحياًل، فهي 
الزلط،  دانة جمعت  فهذه  بشكٍل عجيب،  وتتوالد  تتكاثر 
وأمل  عليه،  األسماك  أسماء  وكتابة  تلوينه  واقترحت 
وبيان جمعت  على شكل سمكة،  ورّتبته  الصدف  جمعت 
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تراث الصيادين، وطرزت لوحًة لألمثال واألغاني، و شذا 
صنعت صندوقاً ملنع فكرة الصيد اجلائر.

وصفات  ستعرض  وحال  الزوار،  أفكار  ستُدّون  ومرمي 
األسماك وغيرها من املخرجات، إلى جانب املشروع، التي 
افتخرنا بها.. أتساءل: هل ميكن أن مُتحى هذه التجربة من 
أذهانهّن، خصوصاً وهّن يُقدمن أعمالهّن للزوار، ويستقبلن 
استفساراتهم، ويُجنب من خالل معايشتهن مراحل العمل 
كيف  ألعرف  فضوٌل  لدّي  صاحبتْه؟!  التي  وتأمالتهّن 

ستثري جتربتنا خبرتهن، لو أصبحن معلمات؟

ذلك  على  أستدل  أن  وأستطيع  ناجٌح  املشروع  أّن  أعتبر 
بتطبيقات املجتمع احمللي ملا شاهدوه من أفكاٍر الستزراع 
بصَوٍر،  زودونا  وقد  املائية،  بالزراعة  وربطها  األسماك 
مشروعنا  على  أضفى  ما  النتائج،  بعض  معهم  وراقبنا 

املزيد من املتعة والتشاركية.

رحمه  يف  يحتضن  السمكي  االستزراع  مشروع  يزال  ال 
وتبكيتها  مشروعنا  يُنتج  مما  وجباٍت  صنع  مثل  أفكاراً، 
من  جديدٍة  أنواٍع  استزراع  فكرة  كما  للفقراء،  وتوزيعها 
جداً..  الفقيرة  الدول  يف  الفكرة  نشر  وكذلك  السمك، 

نقف على ناصية األحالم، وبشغٍف نطاردها.

بعد انتهاء العام الدراسي، طلبُت من الطالبات التواصل 
معي عبر وسائل التواصل االجتماعي، وشرحُت لهّن عن 
أداة الرؤية )أداة تُستخدم لتصور أفكار الفريق ومشاعره 
أرغب  التي  للمستقبل(  رؤيٍة  تشكيل  يف  وأفعاله  وأقواله 
لتتصور  ُمتخّيل،  سياٍق  يف  املشروع  لتقييم  تطبيقها  يف 
مستوى  على  الفكرة  تعممت  حال  يف  أنفسهّن  الطالبات 

قطاع غزة، وهنا أوردُت تصور فريٍق من الطالبات.

التفكير:

“أرغب يف نقل الفكرة إلى أهل الضفة الغربية، ألنه ال يوجد 
لديهم بحر وال أسماك”.

الشعور:

“أشعر بالفخر ألننا سنشارك فكرتنا ألبناء شعبنا”.

القول:

“أنا فخورةٌ مبعلمتي وزميالتي، ألننا نشرنا الفكرة يف الضفة 
الغربية، وأمتنى نشرها لكل العالم”.

الفعل:

الغربية،  الضفة  يف  طالباٍت  مع  اإلنترنت  عبر  “سأتواصل 
ما  كل  لهّن  وسأُوضح  وفيديوهات،  صوراً  لهّن  وسأُرسل 

يحتجنه لتنفيذ مشروع عندهن”.

... لقد انتهى العام الدراسّي بالفعل، لكّن تأمالتي فيما جرى لم تنتِه بعد، وحبر قلمي لم يجّف!

»كم أنا فخورةٌ بك معلمتي«، كلمٌة من طالبات املشروع، بالنسبة لي وزنها ذهب.

»طالبات املدرسة يحسدننا على هذا املشروع«، قالت شذا كوارع من الصف السابع.

بنات الفخاري اإلعدادية- خان يونس
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