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التعلم عرب املشروع

رؤى تربوية - العددان الرابع واألربعون واخلامس واألربعون

 مقدمة

م�رشوع »وتكون .. قبيا« ياأتي �ضمن برنامج التكون املهني يف مدر�ضة ذكور قبيا الثانوية، بالتعاون مع مركز القطان للبحث والتطوير 
ان، وهو م�رشوع تعلمي جمتمعي يتمحور حول جمزرة قبيا، ويهدف اإىل توثيق حكاية املجزرة كما  املهني/ موؤ�ض�ضة عبد املح�ضن القطَّ
يرويها اأهايل القرية الذين عا�رشوا احلدث واأ�رش ال�ضحايا، بهدف تخليد ذكرى ال�ضهداء عرب اأ�ضكال فعل متعددة: فيلم وثائقي، كتيب، 
اإك�ضاب الطالب امل�ضاركني يف امل�رشوع مهارات وخربات تعليمية خمتلفة، من خالل  اإىل  ن�ضب تذكاري ...، ويهدف يف املقابل 
انخراطهم يف امل�رشوع، وعرب مروهم مبجموعة من الن�ضاطات والتجارب املختلفة، فهو م�رشوع مدر�ضي يهدف اإىل التعليم اأوًل، 

واإىل امل�ضاهمة يف اإنتاج التاريخ واإعادة بناء الذاكرة عرب هذا العمل.

من خالل العمل يف م�رشوع »وتكون ... قبيا«، تنوعت اأعمال الطالب بني البحث وجمع املعلومات وال�ضور املتعلقة مبجزرة قبيا، 
واملقابالت امل�ضورة، والر�ضومات، ومتثيل الأحداث بالر�ضوم املتحركة وامللتينة، مروراً مبهارة منتجة الأفالم، انتهاًء بالتح�ضري واإعداد 
امل�رشوع دون  املنخرطني يف  الطالب  اأحد  فعالياته. وكانت جتربة عظيمة كما و�ضفها  يوم لإحياء ذكرى املجزرة والإ�رشاف على 
مبالغة. هنا يكمن املعنى احلقيقي للتعليم، لي�س التعليم القائم على احلفظ ملجرد تقدمي امتحان اأو احل�ضول على عالمة. فمن خالل هذا 

العمل ي�ضارك الطالب، يعمل، يقرر، يخطط، يدعو النا�س، يقرتح، ينظم، ير�ضم، يبحث ... .

 فكرة املشروع

»وتكون ... قبيا«
مشروع يف توثيق الذاكرة

اإبراهيم االأجرب

حكاية  يتناول  تعليمي  م�رشوع  على  العمل  فكرة  كانت 
ما  اأو  طريقة،  باأي  ولكن  زمن،  منذ  تراودين  قبيا  جمزرة 
الفائدة  لتكون  املو�ضوع،  هذا  لتناول  الأمثل  الطريقة  هي 

كبرية، ويتحقق الهدف املرجو من تناوله؟ كيف �ضتجذب 
اأو تثري اهتمام الطالب لق�ضية حدثت قبل 60 عامًا تقريبًا؟ 
هل �ضنقوم بقراءة بع�س ما كتب عن املجزرة؟ هل �ضاأكلف 
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هل  اأو  املجزرة؟  حكاية  تتناول  اأبحاث  بعمل  الطالب 
�ضنقوم بجمع الروايات من النا�س ومن اأهايل القرية؟ ا�ضتمر 
�ضيل الأ�ضئلة اإىل اأن جاءت اللحظة املنا�ضبة وال�ضانحة التي ل 
ميكن اأن تعو�س، من خالل التحاقي مع جمموعة من الزمالء 
مركز  يف  املهني  للتكون  دورة  يف  واملعلمات  املعلمني  من 
نعلني للمعلمني التابع ملركز القطان للبحث والتطوير املهني 
»التكون  الربنامج  هذا  الرمياوي.  مالك  الباحث  باإ�رشاف 
املهني« كان يهدف بالأ�ضا�س اإىل تزويد املعلمني يف املدار�س 
يف  جديدة  وتربوية  تعليمية  واأ�ضاليب  ومعارف  مهارات 
امل�رشوع،  عرب  التعليم  التعليم،  يف  »الدراما  مثل  التعليم 
املهارات  هذه  املعلمون  هوؤلء  لينقل  �ضياق«  �ضمن  التعليم 
والأ�ضاليب اإىل مدار�ضهم ليطبقوها وميار�ضوها يف تعليمهم، 
خللق تعليم نوعي يتجاوز التعليم القائم على التلقني واحلفظ 

الفاقد للمعنى.

يف البداية، كتب املعلمون ق�ض�ضهم وحكاياتهم يف التعليم، 
الظاهري،  �ضكلها  يف  ب�ضيطة  الق�ضة  كتابة  جتربة  كانت  واإن 
اإل اأنها كانت ذات معنى كبري كعملية كتابة وتوثيق، وما هي 
اإل بداية لتكون بعدها حكاية التعليم عرب جتارب تعليمية اأكرب 

واأ�ضمل متار�س �ضمن م�رشوع تعليمي خا�س.

جهة،  من  واملدر�ضة  املعلم  بني  امل�ضتمر  التن�ضيق  بداأ  بعدها 
ومركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي من جهة اأخرى عرب 
الباحثني يف مركز القطان. بداأ احلديث عن م�رشوع ينفذ من 
مركز  باحثي  من  وم�ضاندة  وبدعم  وطالبها  املدر�ضة  خالل 
عبد  واملن�ضق  الرمياوي  مالك  الباحث  وبالتحديد  القطان، 

الكرمي ح�ضني اللذين كانا مواكبني للم�رشوع اأوًل باأول.

اختيار  مت  فقد  امل�رشوع،  هذا  لعمل  املنا�ضب  لل�ضف  بالن�ضبة 
عمرية  ناحية  من  منا�ضبني  كونهم  الأ�ضا�ضي؛  العا�رش  ال�ضف 
اإجناز املهمات الالحقة  اأعباء امل�رشوع، والقدرة على  لتحمل 

املطلوبة، وكذلك كوين اأدر�س هذه املرحلة.

بداأت اأطرح فكرة امل�رشوع على طالب ال�ضف العا�رش، وبعد 
تعليمي  م�رشوع  على  معهم  للعمل  نيتي  لهم  اأو�ضحت  اأن 
اإذا  الطالب  من  طلبت  املهمة،  الق�ضايا  اإحدى  يتناول  معني 
والق�ضايا  املوا�ضيع  هذه  ملثل  القرتاحات  بع�س  عندهم  كان 
اإذا كانوا يرغبون يف درا�ضتها والعمل عليها من خالل م�رشوع 
املدار�س،  من  الت�رشب  م�ضكلة  عن  البع�س  حتدث  تعليمي. 
واقرتحت  القرية،  يف  املنت�رشة  النفايات  معاجلة  عن  والبع�س 

عليهم العمل عل م�رشوع يتناول جمزرة قبيا، ولحظت رغبة 
لتناول هذا امل�رشوع من خالل  وجتاوبًا كبريين عند الطالب 
واأ�رشهم، وكذلك  تعلمي، لأنه مي�س حياتهم وبلدتهم  �ضياق 
لأنه ل يتوفر لديهم املعلومات الكافية ال�ضحيحة عن حدث 
الناجت  التق�ضري  معاجلة  كذلك  قريتهم،  على  مر  مهم  تاريخي 
يف التعامل مع تلك احلادثة، فكان القرار الأويل هو اإمكانية 
حكاية  يتناول  الذي  قبيا”   .. “وتكون  م�رشوع  على  العمل 

املجزرة �ضمن م�رشوع مدر�ضي تعليمي.

 التفاوض مع الطالب

يف  العمل  اأهمية  مدى  حول  الطالب  مع  اأتفاو�س  بداأت 
م�رشوع يتناول حكاية جمزرة قبيا، وما هي الأهداف التعليمية 
والجتماعية والوطنية التي قد تتحقق من خالل العمل بهذا 
ورقة  تقدمي  الطالب  من  طلبت  اأوىل،  وكخطوة  امل�رشوع. 
اإليهم �ضوؤال: “ملاذا من  يبينون من خاللها اآراءهم، ووجهت 
اأو ب�ضيغة  املهم العمل على هذا امل�رشوع ح�ضب اعتقادهم” 
هذا  يف  تتحقق  اأن  املمكن  التعلم  جمالت  هي  “ما  اأخرى 
ت�ضوراً  يبنوا  اأن  الطلبة  اإجابات  خالل  من  اأردت  العمل؟”. 
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اأوليًا قبل امل�رشوع، ما الذي يتوقعونه من خالل العمل يف هذا 
امل�رشوع، فكانت بع�س الإجابات “اأن نخلد ذكرى ال�ضهداء 
لذكرى  اإحياء  ال�ضحايا،  اأ�ضماء  وتوثيق  العمل  خالل  من 
املجزرة وتو�ضيح للعامل اخلارجي جرائم الحتالل ...”، هذا 

من ناحية وطنية وتاريخية.

كذلك مت التفاو�س مع الطالب حول املهارات التي قد يتوقع 
فاأبدى  بامل�رشوع،  العمل  خالل  من  يكت�ضبوها  اأن  الطالب 
معهم،  واحلديث  الأ�ضخا�س  مقابلة  مثل  اأجوبة  الطالب 
وطرح الأ�ضئلة والنخراط مع املجتمع وق�ضاياه، والت�ضوير، 

والر�ضم، وتعلم التاريخ، واجلغرافيا.

النهائي  املنتج  حول  الطالب  مع  التفاو�س  مت  كذلك 
)املخرج النهائي( للم�رشوع، اأو مباذا ميكن اأن يتوج م�رشوع 
اإنتاج كتيب عن  قبيا، فمنهم من قال  يناق�س جمزرة  تعليمي 
يخلد  تذكاري  ن�ضب  بناء  وثائقي،  فيلم  اإنتاج  املجزرة، 
يف  وتو�ضلنا   .  .... القرية  خريطة  ر�ضم  ال�ضهداء،  ذكرى 
بدا  ملا  امل�رشوع  هذا  على  العمل  اإىل  واحلوار  النقا�س  نهاية 
جليًا اأهمية هذا العمل من الناحية التعليمية واملهارات التي 
فكان  بامل�رشوع،  العمل  خالل  وممار�ضتها  اكت�ضابها  ميكن 

القرار البدء بتنفيذ امل�رشوع.

 التخطيط األويل للمشروع

يف بداية امل�رشوع، كان الغمو�س �ضيد املوقف، كيف �ضتكون 
الواجب  املهارات  هي  ما  �ضننطلق،  نقطة  اأي  من  البداية، 
التي  الأ�ضئلة  طبيعة  هي  ما  العمل؟  ن�ضتطيع  حتى  امتالكها 
�ضنوثق  وكيف  �ضنقابلهم؟  الذين  الأ�ضخا�س  على  �ضنطرحها 
حكاياتهم وق�ض�ضهم؟ هل �ضن�ضور با�ضتخدام اأدوات الت�ضوير 
بحثية  معلومات  �ضنجمع  هل  الفرق؟  وما  كتابيًا؟  �ضنوثق  اأم 
املعلومات  هذه  �ضن�ضتخدم  كيف  ماذا؟  اأم  اأوًل  )اأر�ضيفية( 
عمل  نريد  وكاأننا  للم�رشوع  نهائي  منتج  عمل  يف  ونوظفها 
يف  م�ضارك  كل  وظيفة  هي  ما  واحدة؟  بخطوة  امل�رشوع 
الأدوار؟  �ضنق�ضم  وكيف  املعلم؟  وظيفة  هي  ما  امل�رشوع؟ 
ب�رشاحة، كان الغمو�س يكتنف العمل يف البداية، ولكن يف 
احلقيقة تبني اأن هذا الغمو�س هو اأول مراحل التعلم، وهو اأمر 
طبيعي؟ ولكن ب�رشاحة، الغمو�س بداأ بالزوال مع بدء العمل، 
متتلك  تكون  اأن  يهم  ول  معينة  نقطة  من  النطالق  عليك 
هذه  ولكن  عمله،  قبل  معني  ن�ضاط  لعمل  الالزمة  املهارات 
اأثناء عمل الأن�ضطة املختلفة يف امل�رشوع،  املهارات تكت�ضبها 
وهذا هو جوهر عملية التعليم بهذه الطريقة؛ اأن تكون جمرباً 
مراحل  من  مرحلة  كل  لتجاوز  معينة  مهارات  امتالك  على 

امل�رشوع.
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عري�ضة  خطوطًا  البداية  يف  و�ضعنا  الغمو�س،  هذا  ولتجاوز 
للعمل، لي�س بال�رشورة اللتزام احلريف بها، ولكن للم�ضاعدة 
الطالب  مع  اجتماعي  خالل  من  ذلك  وكان  تنظيمه،  يف 
امل�ضرتكني يف امل�رشوع ب�ضكل دوري اأثناء ال�ضرتاحة، اأو حتى 

اللقاءات بعد الدوام، ومت التفاق على عمل الآتي:

تق�ضيم الطالب اإىل جمموعات، بحيث ت�ضرتك كل جمموعة  «
يف اإجناز جزء من املهمات.

املجزرة  « عا�رشوا  الذين  الأهايل  من  ال�ضن  كبار  مقابلة 
وتوثيق رواياتهم.

مقابلة عائالت ال�ضهداء، وتوثيق ق�ض�س ا�ضت�ضهاد اأبنائهم. «
جمموعة تقوم بجمع اأ�ضماء �ضهداء املجزرة. «
جمموعة تقوم بت�ضوير املقابالت بالفيديو. «
يف  « وبحثوا  عملوا  اأ�ضخا�س  من  بحثية  معلومات  جمع 

املو�ضوع �ضابقًا.
)رئي�س  « املحلي  املجتمع  من  اأ�ضخا�ضًا  تقابل  جمموعة 

املجل�س، اإمام امل�ضجد ...(.
جمموعة متخ�ض�ضة يف جمع مادة اأر�ضيفية عن املجزرة من  «

املكتبات والإنرتنت.
جمموعة قامت بالتح�ضري لر�ضم خارطة القرية. «
كان هذا التخطيط الأويل ملعرفة كيفية �ضري العمل ب�ضكل  «

وكيف  البداية،  يف  وبخا�ضة  الغمو�س،  ولإزالة  اأف�ضل، 
وثائقي  فيلم  لإنتاج  للو�ضول  �ضبق  ما  كل  ا�ضتغالل  ميكن 

يوثق حكاية املجزرة.

»وتكون قبيا« يف السياق التاريخي: حملة عن اجملزرة

حدثت جمزرة قبيا يف ليلة 1953/10/14 يف قرية قبيا الواقعة 
غرب رام اهلل، وتبعد عنها حوايل 30كم، وراح �ضحيتها ما 
بينها مدر�ضة  56 منزًل من  77 �ضهيداً، وهدم حوايل  يقارب 
القرية الأ�ضا�ضية. فبعد العام 1948، ونزوح كثري من الالجئني 
يف  قراهم  اإىل  يت�ضللون  الالجئني  من  كثري  وكان  القرية،  اإىل 
تبقى  ما  ل�ضتعادة  ومزارعهم  منازلهم  اإىل  للو�ضول  حماولة 
والعبا�ضية،  ال�ضافرية،  مثل  املهدمة  القرى  وبخا�ضة  منها، 

وجمزو، وبيت نبال، والطرية، ودير طريف.

يف 1953/10/13 زعمت اإ�رشائيل اأن ثالثة من العرب ت�ضللوا 
م�ضاءة يف  نافذة  على  يدوية  قنبلة  واألقوا  احلدود،  داخل  اإىل 
قبيا  لهدم  املبا�رش  ال�ضبب  يهودا«، هذا هو  م�ضتعمرة »تريات 
101 وفرقة  الرواية الإ�رشائيلية، حيث قامت الوحدة  ح�ضب 

املظليني التي كان يرتاأ�ضها �ضارون، بارتكاب املجزرة، وكانت 
القرية يف ذلك الوقت حتت حرا�ضة ما ي�ضمى احلر�س الوطني، 
وهم حرا�س ليليون من القرية م�ضلحون ببنادق اإجنليزية مع 10 

طلقات لكل �ضخ�س.

كيف سار املشروع )أهم املهمات املنفذة(

اأثناء  الآتية  املهمات  تنفيذ  مت  الأويل،  التخطيط  اإىل  بالرجوع 
امل�رشوع وجمع بع�س الروايات.

قام الطالب امل�ضاركون يف امل�رشوع بح�رش كبار ال�ضن الذين 
رواياتهم  وتوثيق  جمع  ومت  ومقابلتهم،  املجزرة  عا�رشوا 
وين�ضق  يحدد  كان  فالبع�س  عا�رشوها،  كما  حدث  ملا 
بالتوثيق  يقوم  واآخر  الأ�ضئلة،  يوجه  والبع�س  للمقابالت، 
توثيق  وكذلك  الثابتة،  بال�ضور  يوثق  كان  واآخر  الكتابي، 
بالفيديو ليتم ا�ضتخدامها يف اأغرا�س التوثيق، وتزويد كل من 
الروايات  اإليها لنواحي تعليمية وغري ذلك، ومن بني  يحتاج 

التي مت جمعها من خالل املقابالت:

مقابلة احلاج اأبو نبيل )البدوي(: هو اأول جريح يف املجزرة 
وال�ضاهد الرئي�ضي عليها، مع اأن العمر تقدم به ويبلغ الآن 83 
اأنا وزميلي املدعو م�ضطفى  اأبو نبيل: بينما كنت  �ضنة. يقول 
قرب   ،1953/10/14 ليلة  يف  زيتون  نواطري  نعمل  ح�ضان 
ال�ضمالية،  اجلهة  من  القرية  اأطراف  يف  م�ضاء  الثامنة  ال�ضاعة 
واقتيادنا  بربطنا  وقاموا  اليهود،  اجلنود  من  جمموعة  فاجاأتنا 
ريعان  يف  حينها  كان  الذي  نبيل  اأبو  وي�ضيف  القرية.  باجتاه 
اأن  دون  بفكه  فقام  يكن حمكمًا  مل  الرباط  اأن  �ضعر  اأنه  �ضبابه 
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وا�ضتغل  ال�ضرب  ب�ضجر  مليئة  املنطقة  وكانت  اجلنود،  يح�س 
واندفعت  اجلندي  بدفع  نبيل-  اأبو  -يقول  وقمت  ذلك. 
واأ�ضبت  الر�ضا�س علي  باإطالق  وقاموا  القرية  باجتاه  م�رشعًا 
العلوي،  الفخذ  يف  والأخرى  اليد  يف  اإحداهما  بر�ضا�ضتني 
بوجود  القرية  �ضكان  واأخربت  املوا�ضلة  ا�ضتطعت  لكني 
اأما زميله الآخر، وكان كبرياً يف  القرية.  اليهود ونيتهم هدم 

ال�ضن، فقام اليهود باإعدامه وهو اأول �ضهيد يف املجزرة.

اأخرى  حكايات  يروي  �ضالح(:  )اأبو  خليل  حممد  ال�ضيد 
قادو�س  املنعم  عبد  عائلة  ال�ضحايا، ويحدث عن  ق�ض�س  من 
املكونة من 13 فرداً، وكيف مت اإعدامهم جميعًا باملتفجرات 
قرية  من  عندهم  يبيت  كان  �ضيف  اإىل  اإ�ضافة  بيتهم،  داخل 
جمال كان م�ضريه اأن ميوت مع هذه العائلة، ومل يعرف ا�ضم 
ال�ضيف حتى الآن. ويف رواية اأخرى يحدث اأبو �ضالح عن 
اإعدام عائلة الأ�ضتاذ مو�ضى الغول، الأ�ضتاذ الوحيد يف مدر�ضة 
من  وهم  عائلته  اأفراد  من  و5  هو  الوقت،  ذلك  يف  القرية 

الالجئني من قرية العبا�ضية.

وعمه  والده  رواية  عن  ينقل  غيظان:  عقل  حممد  الأ�ضتاذ 
اإ�ضافة  اللذين توفيت زوجتيهما يف املجزرة وكانتا حوامل، 
اأفراد اآخرين من العائلة، حيث مت زرع جوانب البيت   5 اإىل 

بالديناميت وتفجري البيت على �ضكانه.

يروي احلاج اإبراهيم حماد كيف جنت عائلته املكونة من 24 
اإحدى  تختبئ حتت  كانت  باأعجوبة، حيث  املوت  من  فرداً 
اليهود  فدخل  )الراوية(  ت�ضمى  كانت  التي  البيت  زوايا 
وهدموا جزءاً من البيت، ولكن مل يدخلوا اجلزء الذي تختبئ 
به العائلة. وبعد مغادرة اليهود وخرج الأهايل، انهار ال�ضقف 
لرتفع  لدقائق  خروجهم  تاأخر  ولو  بدقائق،  خروجهم  بعد 

عدد ال�ضحايا وا�ضت�ضهد جميع اأفراد العائلة.

خالل  نفذت  التي  الأخرى  واملهمات  الأن�ضطة  من  كذلك 
امل�رشوع، قام الطالب بجمع اأ�ضماء ال�ضهداء وتعدادهم، لأنه 
لوحظ اأن هناك نق�ضًا هائاًل يف عملية توثيق اأ�ضماء ال�ضهداء، 
كاملة  ال�ضهداء  باأ�ضماء  املتعلقة  الأر�ضيفية  املادة  يف  ونق�ضًا 
الوقت،  مرور  مع  تراكم  الذي  والإهمال  التق�ضري  ب�ضبب 
واإىل دول  الأردن  اإىل  ال�ضحايا  اأقارب  بع�س  وكذلك هجرة 
اأخرى. فقام الطالب بجمع اأ�ضماء ال�ضهداء الذين �ضقطوا يف 
املجزرة فرداً فرداً، وعدم الكتفاء باأ�ضماء العائالت فقط كما 
هو موجود يف بع�س التوثيقات، وقد مت جمع اأ�ضماء ال�ضهداء، 

بالعتماد على امل�ضادر الب�رشية مثل عائالت ال�ضحايا والنا�س 
املعا�رشين للمجزرة، وعلى بع�س الكتيبات املوجودة.

كذلك من املهمات التي نفذت يف امل�رشوع كانت جمموعات 
مرافقة تقوم بت�ضوير كل املقابالت بال�ضور املتحركة والثابتة 
بهدف ا�ضتخدامها يف اإنتاج الفيلم كما هو خمطط له، فقد مت 
تزويد الطالب وفريق امل�رشوع يف املرحلة الأوىل بكامريات 
ب�ضيطة للت�ضوير من مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي، 

لت�ضوير املقابالت وتوثيقها بال�ضوت وال�ضورة.

وبهدف اإعادة اإحياء ذكرى جمزرة قبيا كم�ضاألة حا�رشة، قامت 
املجتمع  من  �ضخ�ضيات  مبقابلة  امل�رشوع  طالب  من  جمموعة 
�ضخ�ضيات  امل�ضجد،  اإمام  القروي،  املجل�س  )رئي�س  املحلي 
اعتبارية اأخرى ... ( بهدف درا�ضة كيف ميكن تخليد ذكرى 
هوؤلء ال�ضهداء، والدور الذي ميكن اأن يقدموه يف �ضبيل ذلك.

من املهمات الأخرى واملتعددة، انطلقت جمموعة من الطالب 
جلمع كل املواد الأر�ضيفية حول جمزرة قبيا، بحيث توزعوا بني 
املكتبات و�ضفحات الإنرتنت واملوؤ�ض�ضات املختلفة )امل�ضادر 
هذا  يف  م�ضاهمته  بتقدمي  طالب  كل  قام  بحيث  املكتوبة(، 

العمل.

كذلك من املهمات والن�ضاطات التي مت تنفيذها خالل املرحلة 
بالتح�ضري  الطالب  من  جمموعة  قامت  امل�رشوع،  من  الأوىل 

ور�ضم خارطة للقرية تو�ضح من خاللها:

املناطق التي ا�ضتهدفت اأثناء املجزرة يف القرية. «
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مواقع البيوت التي هدمت. «
اأماكن دفن ال�ضهداء يف بع�س املقابر والآبار. «
كيفية دخول اليهود القرية واجلهات التي دخلوا منها. «

كل ذلك من اأجل اإعادة اإحياء وت�ضور كيف حدثت املجزرة 
ولكن، يف  املا�ضني  ر�ضم  لي�س ملجرد  التاريخ(،  متثيل  )اإعادة 
احلقيقة، الطالب كانوا ير�ضمون دورهم يف امل�ضتقبل عندما 

كانوا ير�ضمون خريطة قريتهم.

بت�ضميم  بع�ضهم  قام  امل�رشوع،  خالل  الطلبة  مبادرات  ومن 
�ضفحة للم�رشوع على موقع التوا�ضل الجتماعي )في�ضبوك(، 
من اأجل التوا�ضل اأكرث مع اأكرب عدد ممكن من النا�س، وكذلك 
والوثائق  وال�ضور  املعلومات  كل  ون�رش  الآخرين،  الطالب 
التي كانوا يح�ضلون عليها اأثناء عملهم بامل�رشوع، ما زاد من 
وكذلك  امل�رشوع،  يف  خا�س  ب�ضكل  املدر�ضة  طلبة  اندماج 

املجتمع املحلي.

مرحلة التحضري إلنتاج فيلم »وتكون .. قبيا«

املقابالت  من  الهائل  والكم  العمل  من  الأوىل  املرحلة  بعد 
كبار  وروايات  ال�ضهداء،  لأ�ضماء  اجليد  والتوثيق  امل�ضورة 
التخطيط ل�ضتخدام  مت  املو�ضوع،  التي مت جمعها عن  ال�ضن 
هذه التوثيقات لإنتاج فيلم وثائقي يتناول املجزرة كما يرويها 

اأهايل القرية واأ�رش ال�ضحايا.

وم�ضاهدتها  كافة،  امل�ضورة  املواد  مراجعة  متت  البداية،  يف 
من قبل طالب امل�رشوع، وكذلك متت م�ضاهدتها مع باحثي 
وب�ضكل خا�س  املركز،  امللتيميديا يف  ووحدة  القطان  مركز 

املادة امل�ضورة  اأن جزءاً من  الفني. لوحظ  الباحث كفاح  مع 
ال�ضور  واأن جودة  فنية،  ناحية  من  منا�ضب  وغري  �ضالح  غري 
ل ت�ضلح لإنتاج فيلم، فقد تقرر، وبالتن�ضيق مع ق�ضم الت�ضوير 
ت�ضويرها  واإعادة  املقابالت،  بع�س  اإعادة  »القطان«،  يف 
بكامريات حديثة، يقوم مركز القطان بتزويدنا بها، بعد اأن قام 
الت�ضوير، واإجراء  بتدريب الطالب على  فريق من »القطان« 
الت�ضوير  اإعادة  )عند  املرحلة  هذه  اأهمية  وتكمن  املقابالت. 

واملقابالت مرة اأخرى( يف:

اإعادة حت�ضني نوعية الأ�ضئلة عن املرة الأوىل عند املقابلة. «
مهارة اأكرث يف املحاورة وال�ضتماع. «
حت�ض�س النق�س يف املادة التوثيقية ال�ضابقة. «
جدية اأكرث وم�ضوؤولية يف العمل. «

فتمت اإعادة ت�ضوير كل املقابالت بعد التن�ضيق مع كل الأفراد 
الذين متت مقابلتهم، ولوحظ تقبل كبري من الأ�ضخا�س الذين 

مت العمل معهم.

ورش تدريبية لطالب مشروع »وتكون .. قبيا«
اأدويب  »برنامج  ا�ضتخدام  بدورة  امل�رشوع  طالب  التحق 
نعلني  يف  املعلمني  مركز  يف  الأفالم  مبنتجة  املتعلقة  برومري« 
التابع ملركز القطان ملدة 4 اأيام، وقد اكت�ضب الطالب خاللها 
بعد يف  فيما  وظفوها  الربنامج،  ا�ضتخدام  عالية يف  مهارات 
كل  يف  امل�رشوع  طالب  فكان  قبيا«،  »وتكون  فيلم  منتجة 
املهارات  جانب  اإىل  وتقنية  نوعية  مهارات  ي�ضيفون  مرحلة 
ا�ضتفاد  فقد  امل�رشوع،  من  الأخرى  والتعليمية  الجتماعية 
مثل  التقنية  املهارات  �ضعيد  على  وا�ضعة  ا�ضتفادة  الطالب 
)ق�س، ل�ضق، اإ�ضافة موؤ�رشات �ضوتية ... وكثري من املهارات 

يف ا�ضتخدام الربنامج وطبقوها يف العمل(.

كفاح  باإ�رشاف  الت�ضوير  فن  بور�ضة  كذلك  الطالب  التحق 
لي�ضتطيعوا  يومني،  ملدة  نعلني  يف  املعلمني  مركز  يف  الفني 
الفني فني بتزويدهم وتدريبهم  اأف�ضل. وقام  الت�ضوير ب�ضكل 
واإعطائهم  الت�ضوير،  يف  والتقنيات  املهارات  من  كثري  على 
ال�ضحيح  بال�ضكل  الت�ضوير  اأدوات  وا�ضتخدام  عملية  متارين 

ليقوموا باإعادة اإجراء املقابالت.

التحق الطالب بور�ضة اأخرى حول ا�ضتخدام الر�ضوم املتحركة 
وامللتينة يف التعليم )animation( باإ�رشاف كفاح الفني، وذلك 
التقنية،  با�ضتخدام هذه  اأحداث املجزرة  اأجل متثيل بع�س  من 
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وا�ضتغالل هذا الأ�ضلوب ملا يحتويه من مهارات تعليمية رفيعة، 
وقد مت تدريبهم على ا�ضتخدام تلك التقنية احلديثة يف التعليم 
وا�ضتخدام  والأ�ضكال  الر�ضم  مثل  خمتلفة  مهارات  جتمع  التي 
وكانت  ق�ض�س.  وبناء  ال�ضخ�ضيات  وبناء  الكمبيوتر  برامج 
بالفعل ن�ضاطات ومهمات غزيرة يف التعليم ل ميكن و�ضفها، 
من  النوع  هذا  حول  مثرية  بانطباعات  الطالب  خرج  وقد 

التعليم الذي ل ميكن اأن يحدث اإل بهذه الطريقة.

مرحلة منتجة الفيلم بصورته النهائية
العمل  به  يتوج  للم�رشوع  نهائي  مبخرج  اأو  باإجناز  للخروج 
اأ�ضبح  اأن  وبعد  امل�رشوع،  فريق  به  مر  الذي  وال�ضاق  املتعب 
بهذه  للمرور  والتقنية  التعليمية  املهارات  ميتلكون  الطالب 
انخرط  القطان،  مركز  يف  امللتيميديا  وحدة  مب�ضاعدة  املرحلة 
اأيام متتالية يف مركز القطان   5 طالب امل�رشوع يف العمل مدة 
امل�ضورة  املادة  كل  بتجميع  وبداأوا  الفني،  كفاح  باإ�رشاف 
واملقابالت وجميع ال�ضور الثابتة عن العمل وعن القرية، وقاموا 
مبراجعتها واإعادة م�ضاهدتها ملرات عدة. وكانت هذه املقابالت 
تقدر بال�ضاعات. ولأنه اتفق على اأن تكون مدة الفيلم بني 30-
بتنفيذ  املادة،  ومراجعة  م�ضاهدة  بعد  الطالب  بداأ  دقيقة،   40
واختيار  املقابالت  ق�س  و�ضملت  املنتجة  من  التالية  املرحلة 
املقطع اأو املقاطع املنا�ضبة من كل مقابلة. وقد و�ضع الطالب يف 
هذه املرحلة يف موقف �ضعب لختيار وق�س املقابالت، لأنهم 
بعملية  مهمًا، فمروا  اأن كل مقابلة حتمل جزءاً  ي�ضعرون  كانوا 
بحيث  مقابلة،  كل  من  املنا�ضب  اجلزء  لختيار  ذهني  ع�ضف 
تكون املقابالت مكملة لبع�ضها البع�س. كما ا�ضتخدم الطالب 

بع�س التقنيات الأخرى يف املنتجة مثل الل�ضق واإ�ضافة موؤثرات 
�ضوتية والتنقالت من مقطع اإىل اآخر ... .

ومن الأ�ضياء املهمة التي عملها الطالب يف هذه املرحلة، متثيل 
واإنتاج مقطع من اأحداث املجزرة با�ضتخدام ال�ضور والر�ضوم 
املتحركة والدمى، بعد اأن تلقوا التدريب ال�ضابق على ذلك، 
وزميلة،  هو  الزيتون(  )ناطور  البدوي  ق�ضة  بتمثيل  فقاموا 
وكيف ا�ضتطاع الهرب، بينما اأعدم زميله الطاعن يف ال�ضن. 
نعم عندما تعمل بهذه الطريقة فاأنت متتلك املهارات املتنوعة 
والتكنولوجيا  والر�ضم  واجلغرافيا  التاريخ  معرفة  وعليك 
وا�ضتخدام التقنيات املختلفة، فاملرور بهذه التجربة من بداية 
امل�رشوع حتى اإنتاج الفيلم، خلقت املعنى احلقيقي للتعلم .. 
للتعلم،  عالمة  اأو  امتحان  يجربك  ل  هنا  لننجز.  نتعلم  فهنا 
ولكن اأنت يف �ضياق امل�رشوع تندفع طواعية للتعليم رغبة يف 

الإجناز مع اأنه ل توجد عالمات ول امتحانات.

إحياء ذكرى شهداء اجملزرة وعرض الفيلم
�ضهداء  لذكرى  واإحياًء  امل�رشوع،  من  املرحلة  لهذه  وتتويجًا 
جمزرة قبيا، قام طالب مدر�ضة ذكور قبيا الثانوية، بالتعاون مع 
مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي، بالتخطيط والإعداد 
لهذا اليوم، وهم بذلك مروا يف جتربة اأخرى يف التعليم حتى 
للمنا�ضبات، والتنظيم والتن�ضيق  التخطيط  اإىل مهارة  و�ضلت 
مع اجلهات املعنية كافة؛ �ضواء املدر�ضة، اأو النادي الريا�ضي، 
اأو املجل�س القروي. فبداأ طالب امل�رشوع وطالب املدر�ضة، 
لهذا  التح�ضري  الآخرين، يف  املدر�ضني  من  مع عدد  بالتعاون 
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اليوم وفعالياته، وبذلك اأ�ضبح م�رشوع »وتكون قبيا« م�رشوع 
مدر�ضة بالكامل، لي�س جمرد جمموعة من الطالب فقط متار�س 
بع�س الن�ضاطات، فكانت كل مرحلة من مراحل هذا امل�رشوع 
تنقل م�ضتوى النخراط يف العمل، وتقود العمل اإىل م�ضتوى 
اأعلى. ومن الأعمال التي �ضارك فيها الطالب وا�رشفوا عليها، 
بالتعاون مع مركز  اليوم،  لهذا  للدعوة  الأولية  ال�ضيغة  اإعداد 
وزعت  امل�رشوع  عن  موجزة  ن�رشة  حت�ضري  وكذلك  القطان، 

يوم الحتفال، واختيار ال�ضور.

الإحياء  يوم  �ضبقت  التي  بالتح�ضريات  الطالب  قام  كذلك 
اأهايل  على  الدعوات  وتوزيع  امل�رشوع،  بو�ضرتات  تعليق  من 
القرية يف كل بيت، وعلى بع�س اجلهات يف القرى املجاورة. 
كما قاموا بتجهيز �ضاحة الحتفال ليكون جاهزاً ليوم الإحياء 
املنا�ضبة،  هذه  املدر�ضة  اأحيت  وقد  ال�ضيوف.  وا�ضتقبال 
بالتعاون مع مركز القطان، الذي تكفل بكل احتياجات هذا 
ك�ضفي  بعر�س  اليوم  بداأ  وقد   ،2012/10/16 يوم  يف  العمل 
باجتاه اأماكن بع�س ال�ضهداء، وو�ضع اإكليل من الزهور بجانب 
�رشيح ال�ضهداء، كذلك كلمة ملدير مدر�ضة قبيا الثانوية ال�ضيد 
العمل  وبهذا  باحل�ضور  رحب  الذي  ذياب،  الرحيم  عبد 
وباإجناز طالبه يف هذا امل�رشوع، و�ضكر موؤ�ض�ضة عبد املح�ضن 
ملركز  وكلمة  العمل،  لهذا  ودعمها  احت�ضانها  على  القطان 
القطان األقاها الباحث مالك الرمياوي، وكلمة لأحد الطالب 
امل�ضاركني يف امل�رشوع، كما كان هناك عر�س فني لفرقة دار 
بحق  الإ�رشائيلية  املجازر  تاريخ  يوثق  فني  ومعر�س  قنديل، 

ال�ضعب الفل�ضطيني.

»وتكون  فيلم  عر�س  الإحياء  يوم  يف  الأهم  الفقرة  كانت 
قبيا« يف اإحدى قاعات مدر�ضة ذكور قبيا الثانوية الذي لقى 
اإعجابًا �ضديداً من احل�ضور. وقد �رشح اأحد احل�ضور معلقًا اإن 
هذا العمل ف�ضلت بع�س اجلهات والأحزاب يف تنظيمه بهذا 
ال�ضكل، فيما جنح طالب مدر�ضة بهذا العمل عندما وجدوا 

من يقدم لهم العون وامل�ضاعدة.

السيد عبد احملسن القطان يحضر يوم اإلحياء
رئي�س  القطان  املح�ضن  عبد  ال�ضيد  احل�ضور  بني  من  وكان 
جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة عبد املح�ضن القطان وزوجته ال�ضيدة ليلى 
القطان، وال�ضيد زياد خلف مدير عام املوؤ�ض�ضة، وال�ضيد و�ضيم 
الكردي مدير مركز القطان، وعدد من العاملني يف موؤ�ض�ضة 
عبد املح�ضن القطان. ويف نهاية عر�س الفيلم، اجتمع ال�ضيد 
الذي بدوره �ضجعهم  امل�رشوع  القطان بطالب  عبد املح�ضن 

لتقدمي  القطان  موؤ�ض�ضة  ا�ضتعداد  واأعرب عن  ال�ضتمرار  على 
الحتياجات كافة، �ضواء الفنية اأو املادية.

واملعلمني  املدار�س  مديري  من  عدد  اليوم،  هذا  ح�رش  وقد 
والطالب من املدار�س املجاورة ومدار�س رام اهلل.

 تأمالت عامة حول املشروع

امل�رشوع ك�سي�ق للتعلم: قد يكون اإنتاج فيلم يوثق حكاية جمزرة 

فاإنه و�ضيلة  للمعلم  بالن�ضبة  بالن�ضبة للطالب، ولكن  قبيا غاية 
للتعلم، من خالل الن�ضاطات التي مير بها الطالب، واخلربات 
ب�ضورته  امل�رشوع  خمرج  اإىل  الو�ضول  حتى  يكت�ضبها  التي 
للم�رشوع  النهائي  املخرج  امل�رشوع  عرب  التعليم  )يف  النهائية 
الطالب  اكت�ضبها  التي  اخلربات  هي  الأهم  ولكن  مهم، 

للو�ضول لهذا املخرج(.

ويف هذه املرحلة، يكون الطالب يعمل يف منطقة تتقاطع فيها 
العلوم املختلفة، فمن جمع املعلومات التاريخية، والبحث، 
ور�ضم اخلرائط، وتعلم اجلغرافيا، اإىل اإتقان الت�ضوير، وتعلم 
وبراجمه  احلا�ضوب  وا�ضتخدام  املختلفة،  الأدوات  ا�ضتخدام 
لغة  خلق  اإىل  وال�ضتماع،  والكتابة،  والقراءة،  املختلفة، 
توا�ضل وحوار مع كبار ال�ضن، اإىل التخطيط والتنظيم لإحياء 
واكت�ضبت  مور�ضت  ب�ضدق  املهارات  هذه  كل  منا�ضبات، 
اأن يتوفر تعليم من  اأين ميكن  يف كل مراحل امل�رشوع »اإذاً، 
هذا النوع؟« علينا اأن نعيد النظر يف طريقة تدري�ضنا ب�ضكل 

جدي.

كيفية  ويتعلم  و�ضعوبات،  بتحديات  الطالب  مير  كذلك 
الطالب  لها.  املنا�ضبة  احللول  اإيجاد  مواجهتها، والعمل على 
ويقرتح  بالعمل،  ويتاأثر  يوؤثر  فهو  امل�ضوؤولية،  يتحمل  هنا 

وياأخذ قرارات ويتحمل م�ضوؤولية عمله.

دور املدر�سة: التعلم عرب امل�رشوع يعمل على تبديل دور املدر�ضة 

املعلومات  تلقني  وظيفتها  املجتمع،  عن  معزول  مكان  من 
ل  الذين  الطالب  على  والعقاب  الثواب  طقو�س  ومتار�س 
توؤثر  رائدة،  جمتمعية  موؤ�ض�ضة  اإىل  معني،  منط  على  مي�ضون 
�ضياغة  يف  الرائد  الدور  لها  ويكون  املحيطة،  بالبيئة  وتتاأثر 
ثقافة املجتمع وحياته، وبالتايل العمل بهذه امل�ضاريع التعليمية 
فاإنها  تعليمية،  م�ضاريع  اأنها  على  ف�ضاًل  املجتمعية،  والرتبوية 

تعيد للمدر�ضة م�ضداقيتها يف املجتمع.
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املجتمع،  من  يتجزاأ  ل  جزء  الطالب  املجتمع:  يف  االنخراط 

والتعلم عرب امل�رشوع يعزز م�ضاهمة الطالب يف احلياة العامة، 
من هموم  امل�ضوؤولية، يحمل جزءاً  لتحمل  قاباًل  ما جتعل منه 

بلده، وتخلق منه اإن�ضانًا منتميًا اإىل وطنه.

انطباعات الطالب املشاركني
هذه  اأهمية  على  امل�رشوع  يف  امل�ضاركني  الطالب  اأجمع 
التجربة، واأنها من اأف�ضل حلظات حياتهم خالل وجودهم يف 
املدر�ضة. الطالب تامر زكريا اأحد امل�ضاركني يف امل�رشوع قال: 
نريد اأن نعمل �ضيئًا نفخر به، ونريد اأن ن�ضعر اأننا قمنا ب�ضيء 
مهم يف حياتنا، عندما نتخرج من املدر�ضة نريد اأن نتذكر هذا 

العمل لكي يبقى يف ذاكرتنا طوال حياتنا.

خالل  من  تعلمنا  الكرمي:  عبد  ح�ضن  حممود  الطالب  وقال 
امل�رشوع اأ�ضياء جديدة ومهارات ذات قيمة عالية، اعتقد اأنه ل 
ميكن اأن نح�ضل عليها لول التحاقنا بهذا امل�رشوع. فيما قال 
الطالب اأحمد خالد: يف البداية، كنت ل اأعتقد اأن التعلم عرب 
امل�رشوع �ضيكون غنيًا يف املهارات واملعارف التي اكت�ضبناها، 
املعارف  من  مو�ضوعة  امل�رشوع  عرب  التعلم  اأن  ات�ضح  ولكن 
كبار  ومقابلة  واجلغرافيا،  والتاريخ،  الر�ضم،  تعلمنا  املختلفة، 

ال�ضن، والتعرف على لغة خماطبتهم.

التمثيل  عمل  يف  كثرياً  اندجمت  طارق:  عماد  الطالب  وقال 
يف الر�ضوم املتحركة والدمى لبع�س اأجزاء املجزرة واأحداثها، 
هذا  يف  نف�ضي  اأطور  اأن  واأحب  جديدة،  مهارة  اأنها  اعتقد 

املجال.

انطباعات املعلم
يعد العمل �ضمن هذا ال�ضكل من التعليم )التعلم عرب امل�رشوع( 
ذا اأهمية فائقة وفاعلة يف التعليم، حيث اأن امل�رشوع الذي ينفذ 
داخل املدر�ضة التي وظيفتها تزويد الطلبة باملهارات، ي�ضبح له 
مدر�ضته اخلا�ضة، لأنه من خالل امل�رشوع، ت�ضتطيع اأن تتعلم 
املهارات واملعارف كافة، فامل�رشوع يعلم التاريخ، واجلغرافيا، 
والنخراط الجتماعي، والعديد من املهارات، بحيث ت�ضبح 
للطالب �ضخ�ضيته اخلا�ضة التي ي�ضتطيع من خاللها اأن يقرر، 
وي�ضارك، ويتحمل م�ضوؤولية، ويقدم مبادرات، وينجز مهام، 

ويبدع يف نواٍح اأخرى.

لقد �ضاركت �ضخ�ضيًا يف بع�س املقابالت التي عملها الطالب 
فيها  دفن  التي  والآبار  املواقع  بع�س  وزيارة  ال�ضن،  كبار  مع 
الأعمال  كل  يف  �ضاركت  لو  اأين  متنيت  وحينها  ال�ضهداء، 
بنف�ضي، لن الأمر اختلف كليًا عندما ت�ضارك �ضخ�ضيًا يف هذا 

العمل، وت�ضارك يف تنفيذ املهمات.

ا�ضت�ضعرت رغبة الطالب، ولحظت مدى اإقبالهم على العمل 
ول  عقاب  يوجد  ول  اأحد،  يجربهم  اأن  دون  امل�رشوع،  يف 
ذلك  ومع  املدر�ضي،  العالمات  �ضجل  يف  عالمات  لها  مادة 
انخرطوا يف امل�رشوع اأكرث بعد اأن امتلكوا امل�رشوع، واأح�ضوا 
اأنهم يقومون بعمل ي�ضتطيعون اأن يفخروا به، فالطالب كانوا 
دائمًا هم املبادرون اإىل العمل، وي�ضاألون متى �ضنعمل اخلطوة 

الالحقة.
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