فعال)
مهاجرة نهارًا (طيران غير ّ

فعال)
مهاجرة ليالً (طيران ّ

"نعم للعصفور"

ولوجي
ي
التنوع الب مة مع
واالستدا لطيور
على ا
لتركيز
الشمال
ا ي لواء
ف

طيور كركي في مستنقعات الحولة .تصوير :توماس كرومنكر

أبو الحيايا يبل ُع ثعبا ًنا .تصوير يورام شفيرير

"نعم للعصفور"

التنوع البيولوجي واالستدامة مع التركيز
ّ
على الطيور ،في لواء الشمال
نعم للعصفور
التن ّوع البيولوجي واالستدامة
مع التركيز على الطيور ،في لواء الشمال
تأليف :د .يوسي ليشم ،شلوميت ليفشيتس ،حاييم مويال ،تمار أودم ،د .عليزة شنيتسر،
هداس كاتس سادي حين ،د .ميري روزنبويم ،د .نوريت كينان ،عيديت إيل حسيد،
أهرون زوهر ،أديب جال ،روتي حوتسن ،ياعل حورش ،د .داليت روم-شيلوني،
نيريت ليفاي ألون ،أورنة جيمر ،رينة جلسنر ،إلي برودرمان.
إنتاج :أورنة جيمر ،د .يوسي ليشم
طباعة :ستوديو بيلط (בילט)
ترجمة وتنقيح :سامح د راوشة ودعاء سمحات
تصوير -صفحة الغالف األمامي:
آفي شرير (فتاتان تنظران عبر
التلسكوب)
أمير عيزر (البوم)
أودي ميمن (الحسون)
فيني حمو (النسر)
صفحة الغالف الخلفي:
ً
وليال:
الطيور المهاجرة نها ًرا
طوبية كورتس

زوج من طير أبي المغازل يسير في الماء .تصوير :يوسي أشبول

מרכז הצפרות הישראלי

وزارة المعارف
لواء الشمال

تشرين أول2010 ،

حضرة التالميذ والمعلمين األعزاء،

على خلفية إعالن األمم المتّحدة هذا العام عا َم التن ّوع البيولوجي ،قرّ رنا في لواء الشمال تفعيل مشروع مميز حول موضوع الطيور
وبيئاتها الحياتيّة.
تم إعداد المشروع بالتعاون مع مكتب حماية البيئة ،جمعيّة حماية ّ
الطبيعة ،سلطة الطبيعة والحدائق الوطنيّة ،جادة األحراش
(الككال) ومشروع كريف للمشاركة في التربية.
ّ
َ
والطيور الرائع في بالدنا.
انكشف لنا عالم العصافير
في لقاء مش ّوق مع د .يوسي ليشم من جامعة تل-أبيب،
أنا أعتقد أن هنالك أهميّة كبيرة لتوطيد العالقة بين تالميذنا والبيئة المجاورة بواسطة برنامج مميّز تم تطويره باشتراك الهيئات التي
تعمل في مواضيع البيئة والتنمية المستدامة في إسرائيل.
ً
وسيلة أخرى لتربية الجيل الجديد على الحفاظ على المصادر البيئيّة التي نستفيد منها ،كي ّ
نتمكن من الحفاظ
إنني أرى في البرنامج
على استمرارية تنوع األنواع.
ّ
والطيور بطرق مش ّوقة ومميّزة.
ستتيح لكم الكرّ اسة ،التي تم تطويرها من أجل المشروع ،التعرّ ف والكشف عن عالم العصافير
بعد مرحلة تعليمية ضمن دروس العلوم مع دمجها بدورات مراقبة الطيور المع ّدة للمدارس المشتركة في المشروع ،سنلتقي كلّنا
في البرنامج االحتفالي النهائي الذي سيُقام في بحيرة الحولة في  17أيار .2011
مع االحترام الشديد،
د .أورنه سمحون
مديرة اللواء
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"نعم للعصفور" -مقدمة
أمامكم كراسة للمعلم والتلميذ ،أُ ِع ّدت لمرافقة مراحل عملية التعلّم واإلنتاج ضمن مشروع "نعم
للعصفور" -التنوّع البيولوجي واالستدامة مع التركيز على الطيور ،في لواء الشمال .يتمحور
ُ
طيور في البيئة المجاورة كوسيل ٍة لفهم بيئتها المعيشيّة ووسائطها ،وكأدا ٍة لتعزيز
المشروع حول
ٍ
العالقة بين الطالب ومجتمعه النتمائه لبيئته .باإلضافة إلى تعميق العالقة وتعظيم المشاركة
االجتماعية-البيئية .يسعى المشروع إلى منح المعلمين وطالبهم وسائل تعليمية متاحة يَسْ هُل
مهارات ع ّدة وتطويرها :من تفكير ،عمل،
استخدامها في إطار المدرسة ،وهي تهدف إلى تدريب
ٍ
بحث ،مراقبه ،جمع معطيات وتوثيق .يؤمن مُنشئو لكراسة وروّاد المشروع بقدرة عالم الطيور
منص ًة رائعة لبحث البيئات
بما يحويه -على جذب انتباه الطالب وإثارة فضولهم؛ كما أنّه يكوّن ّالمعيشيّة وفهمها بكل مركباتها والعالقات الداخلية فيما بينها .هذا مجال يدعو ّ
كل من يطرقه إلى
االستمرار في متابعته والتعامل معه خارج نطاق ساعات التعليم الرسميّة.

تقترح الكراسة مواد أساسية وفعاليات في ستة فصول وموضوعات:
• طيور في ساحة المدرسة ومحيط البيت.
الدولي.
• هجرة الطيور -بالمفهوم
ّ
• الطيور والزراعة -تعايش أم صراع؟
• أنواع مهددة باالنقراض "طريق النسر في السماء” -النسور اآلخذة في
االنقراض في لواء الشمال.
• الطيور في المصادر الدينية -القرآن عند العرب والتوراة عند اليهود.
ّ
ليمثل السلطة المحلية -عن الرموز ،الطيور ،طرق ديمقراطية
• اختيار طير
لالختيار وانعكاس الطيور في الفنون.
بعد إنهاء عملية التعلّم ،يقوم كل صف مشترك في المشروع بإنشاء حملة انتخابات
الختيار طير ممثّل للسلطة المحلية ،كاستمرارية لمشروع اختيار "الطير الوطني"،
من أجل تعميق العالقة بين الطالب ومجتمعه وبين الطير الذي يميز بيئته القريبة.
سي َُّنفذ المشروع في كال الوسطين ،العربي واليهودي ،على ح ٍد سواء.
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زوج من الورور .تصوير :يوسي أشبول

أُرْ ِف َقت الكراسة بشريط تسجيلي يحوي مواد مساعدة وأدوات إضافية تقترح توسيع
قسم من الفصول المذكورة في الكراسة،
بعض الفعاليات والمواد التعليمية في
ٍ
كالتالي:
• بحث الطيور في البيئة القريبة برنامج كريف ومركز مراقبة الطيور
اإلسرائيلي
• التحليق مع الطيور بسالم
• البومة البيضاء والعوسق كمبيدات بيولوجية في الزراعة
• نفرد جناحً ا
افتحوا الكراسة وانطلقوا في رحلة مثيرة...
• مع تن ّوع العصافير والطيور في ساحة المدرسة ،وفي أرجاء بلدكم ،ومع
الموارد التي تخصصها البيئة القريبة لها ولنا.
• مع الهجرة ،هذه الظاهرة الرائعة لهجرة الطيور والعصافير الجماعية ورا َء
تلك الموارد البيئية.
• مع الموارد المطلوبة من أجل وجودها ووجودنا -في أي األماكن نستفيد
من خدمتهما للبيئة ،وفي أي الحاالت نظهر وكأننا نتنافس مع الطيور في
الحصول على الموارد البيئية نفسها -هل نتحدث عن صراع ،تعايش أم
عالقات متبادلة؟
• مع األنواع المهددة باالنقراض ،كالنسر ً
مثال ،جرّ اء التغييرات واالستغالل
البشري المتزايد للموارد البيئية.
• ومع تنوع الطيور التي كانت موجودة في منطقتنا في عهود قديمة ،بل
وزيّنت مصادرنا الثقافية والدينية :القرآن والتوراة .كما تستطيعون ً
أيضا أن
تفحصوا تطرق هذه المصادر إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد
البيئية.

مع نهاية الرحلة ،تستطيعون أن تقوموا بتوقف مؤقت ،كي تسجّ لوا األنواع المميزة ألماكن سكناكم
وساحة مدرستكم ،ومن ثمة أن تقوموا بدعوة أصدقائكم في مجتمعكم الختيار طير البلدة أو السلطة
ً
أقواال فنيّة عن الطيور المختلفة وعن
المحلية .تستطيعون أن تديروا حملة انتخابات ،تصوغون فيها
أهميتها للبيئة ولحياتنا اليومية.
ّ
نأمل أن تستمتعوا في هذه الرحلة التعليمية المتحدية ،وأن توطدوا من خاللها أواصر عالقتكم مع
بيئتكم التي تعيشون فيها ،وأن تكسبوا أدوات ورغبة في االستمرار في بحث عالمكم ومحاولة الحفاظ
عليه؛ لمتعتكم ولخدمة األجيال القادمة.
نرجو لكم رحلة ّ
موفقة
مؤلّفو الكراسة
موقع وزارة المعارف -لواء الشمال:

cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/tzafon/HanhalatHamachuz/

موقع وزارة حماية البيئة:

www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=HomePage

موقع الطيور اإلسرائيلي:

www.birds.org.il

موقع جمعيّة حماية الطبيعة:

www.teva.org.il

موقع سلطة الطبيعة والحدائق الوطنيّة:

www.parks.org.il

موقع جادة األحراش اإلسرائيلية (קרן קיימת):

www.kkl.org.il

موقع مشروع كريف (קרב):
www.karev.org.il
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طيور في ساحة المدرسة
"إن لم تظهر أمامك الطيور فالموت هنا سائد
عليك اإلسراع في الخروج ها أنا ذاهب"
(من القصيدة المغنّاة لذكرى يوآل سلومون -يورام طوهر-ليف)

الطيور هي إحدى أدوات الفحص التي يختبر فيها اإلنسان الوضع البيئي .يقترح هذا
الفصل خلفية وفعالية لتشخيص الطيور في ساحة المدرسة .التعمّق في عملية التعرّ ف
على الطيور في البلدة ،مع مقارنتها زمنيًا مع فترات سابقة أو مع ظروف خارج البلدة
التي تقع فيها المدرسة ،يُمكن أن يك ِّون أساسً ا لفهم تأثير اإلنسان وأسلوب حياته على
البيئة؛ وبالتالي على الطريقة التي يستطيع فيها كل تلميذ أن يدير أسلوب حياة مستديم،
يضمن الحفاظ على الموارد البيئية لألجيال القادمة.

خلفية للمعلم

	•تعرّ ف على الطيور
	•دالئل مقترحة
	•أين نجد الطيور؟
	•ألوان الطيور
	•فعاليات الطيور
	•أوقات ظهور الطيور :طيور مهاجرة وغير مهاجرة
	•توسّ ع في موضوع هجرة الطيور

مخطط الدرس واألدوات المساعدة:

	•أهداف ،مهارات ،قيم ،لوازم
	•مجرى الدرس
	•أوراق عمل
	•دليل لصور الطيور

التعرف على الطيور
التعرف على الطيور مقدرة تتطلب مشاهدة ،استماعً ا وصبرً ا .المتعة منها كبيرة وبنفس الوقت تتطلب
تدريبًا .من
المفضل أن نبدأ بالتعرّ ف على الطيور المنتشرة بالقرب من بيتنا ،وبالتدريج ننتقل للتعرف على أنواع
جديدة .في عملية
التعرف على الطيور في الميدان علينا أن نستعين كثيرً ا بحاسة السمع من أجل الوصول إلى مكان وجود
الطيور بل وإلى تعريفها ،فلكل طير توجد أنواع صيحات وأغان خاصة به ّ
تمكننا من التعرف عليه .يمكن
ٍ
أن نطور القدرة على التعرف على األصوات المختلفة بواسطة ألعاب التعرف على األصوات الموجودة
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ذكر شحرور ،الطير الذي اطلق على اسمه المشروع المشترك .تصوير :رونن فاتوري

في" قسم األطفال" في موقع مركز رعاية الطيور البرية في ساحة البيت .المواد المقترحة – منظار ،أدوات
بأزواج
كتابة ،دفتر ودليل .لتسهيل حملها من المفضل وضعها في حقيبة .يفضل أن يخرج طالب المراقبة
ٍ
أو في مجموعات ثالثية وأن يتقاسموا الحمل فيما بينهم.
تعرفا ً
ً
دقيقا للطير.
يمكن أن نشاهد الطيور بدون منظار ولكنّه يزيد من متعة المشاهدة ويتيح لكم
دالئل الطيور مبينة من صورأو رسومات مع معلومات مرفقة حول :الحجم ،األلوان ،البيئة الحياتية،
نتوصل إلى التعرف الدقيق .بعض هذه الدالئل مقسم
خريطة االنتشار واألصوات التي من خاللها يمكن أن
ّ
وفق العائالت وبعضها اآلخر مقسم وفق مكان المعيشة.

الدالئل والملفات اإلرشادية المقترحة للمدارس:
.1
.2
.3
.4
.5

كتيب" المرشد لطيور إسرائيل" .الكاتب برجوسون .إعداد عزاريا ألون .إصدار جمعية حماية
الطبيعة.
مرشد الطيور في إسرائيل لألطفال والشباب .الكاتب يونا زلبرمان .إعداد دان ألون .إصدار مودان
.2004
المرشد المصور للطيور في إسرائيل حسب مكان المعيشة .الكاتب عوزي باز ويوسي أشبول.
إصداركيتير.1990
مرشد الجيب "الطيور" الكاتب نوعام كيرشنباوم .إصدار طيباع يسرائيلي2005 .
المرشد الشامل لطيور أوروبا وإسرائيل .الكاتب موالرني ،سوانسون ،أترستروم وجرانت .إصدارمباة
.2003

الفعاليات التي تقوم بها الطيور:
تقوم الطيور بفعاليات متعددة ،خالل اليوم أو السنة .على الطالب أن يصفوها:

أين نجد الطيور؟
الطيور موجودة في كل مكان ،ويمكن مشاهدتها من الشباك ،في محطة الباص وبالطبع في الحدائق العامة
والطبيعة.
ال توجد حاجة للذهاب بعي ًدا ،تكفي حديقة المنزل أو جواره .من أجل التعرف على أنواع طيور كثيرة
ومختلفة ،من المفضل تغيير أماكن إجراء المشاهدات بالتدريج .كل منطقة أو مجال جديد سيحتوي على
طيور جديدة.

وقوف

تغريد ،نداء

نوع الطيران :تحليق
أو رفرفة

تمشيط الريش ،حمّام
رملي ،حمّام مائي ،حمّام
شمسي

المشي ،القفز
أو الطيران

طرد،عدوانية

أكل باللقط أو
االفتراس

نشاطات تتعلق
بالتعشيش :غزل ،بناء
العش ،رقود ،إطعام
الفراخ

ألوان الطيور:

أوقات ظهور الطيور

في الغالب ،لدى الطيور ألوان خاصة تميزها .ما عدا الحمام البيتي الذي يعتبر متنوع األلوان.
ً
مثاال الدوري ،أبو الزهر ،الشحرور،
عند بعض الطيور يوجد اختالف بالمظهر بين الذكر واألنثى،
القرقف ،الكركس ،العوسق وغيرها .أما عند أنواع أخرى من الطيور فال يمكننا أن نميز بين الذكر واألنثى
عن طريق المظهر ،مثال لذلك :الغراب ،الدبسية الضاحكة ،أبو زريق ،أبو قردان ،أبو الحناء وغيرها .لدى
أنواع أخرى من الطيور هناك اختالف في مظهر الريش بين فصل الشتاء والربيع حيث تبدو بعض الطيور
ً
بروزا وألوانها غامقة بشكل بارز .مثال البعض من طيور أبي
في استقبال الربيع وكأنها ترتدي ثيابًا أكثر
ً
طويال.
القردان يصبح عنده ريش الرأس

شوهد حتى اآلن في إسرائيل  540نوعً ا من الطيور .من المتبع تقسيم الطيور إلى مجموعتين حسب وقت
ظهورها وبقائها في البالد :مقيمة ومهاجرة.
مقيمة :تظل في البالد طوال السنة ،تعشش في البالد وأيضا تمضي شتاءها هنا .مثال لذلك :البلبل وعصفور
الدوري.
طيور مهاجرة :ال تظل في البالد طوال السنة .وتقسم إلى  3مجموعات:
مهاجرة عابرة سبيل  -طيور تمر في البالد في الخريف والربيع ،وبشكل عام تستريح ليال أو نهارا ،أو
لبضع أيام وتكمل طريقها إلى افريقيا في الخريف وإلى أوروبا في الربيع .مثل اللقلق.
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تخطيط الحصة -التعرف على الطيور الموجودة بجوارنا

مهاجرة شائعة في الشتاء  -طيور تصل إلى البالد في الخريف ،عادة في شهر أيلول أو تشرين أول (هناك
من الطيور من تصل قبل هذا التاريخ) وتبقى الشتاء كله في البالد .في الربيع ترجع إلى أوروبا .مثال :أبو
الحناء والكركس.
مهاجرة شائعة في الصيف  -طيور تصل إلى البالد في الربيع ،خالل شهر شباط – آذار -نيسان ،تبقى في
البالد في الربيع وتعشش في الصيف .تترك هذه الطيور البالد في نهاية فترة تعشيشها ،إلى الجنوب وإلى
افريقيا .مثال :العوسق والحمام الرقطي.

•
•
•

توسع في موضوع هجرة الطيور

مهارات:

منذ القدم تابع الناس ظاهرة هجرة الطيور حتى زادت من فضولهم .إنها ظاهرة عالمية مميزة وحتى اليوم
ما زالت تدهش الناس وتثير اهتمامهم أكثر.
إن  4000نوعً ا من الطيور -تشكل  40 %من نسبة الطيور في العالم -هي طيور مهاجرة .حيث أن 11
مليار طير في العالم يهاجر مرتين كل سنة ،في الربيع والخريف.
حوالي  500مليون طير يمر عبر سماء البالد في السنة في موسم هجرة الطيور .في الخريف يكون اتجاه
الطيور جنوبا إلى أفريقيا ،وفي الربيع يكون شماال إلى أوروبا.
تقوم أغلبية الطيور بالهجرة ليال .أما الطيور التي تهاجر في النهار فهي طيور كبيرة الحجم مثل اللقلق ،البجع
والطيور الجارحة التي تطير بشكل غير فعال – أي انها ال تبذل جه ًدا في الطيران وال تحرك أجنحتها وإنما
تستغل تيارات الهواء الساخنة.
تيار هواء ساخن هو عبارة عن هواء ساخن تزداد سخونته ويأخذ باالرتفاع .لذلك تحلق به الطيور بشكل
لولبي وترتفع معه حتى أعلى نقطة ارتفاع ،ومن ثم تنزلقن ألخذ تيار هواء آخر .ولذلك تهاجر هذه الطيور
من على اليابسة وليس من على البحر ألن تيارات الهواء الساخنة ال تتكون في البحر!
عدد الطيور الهائل الذي يمر عبر إسرائيل هو ظاهرة مميزة بمستوى عالمي .السبب لهذه الظاهرة يكمن في
أن إسرائيل متمركزة في مفترق لثالث قارات – آسيا ،أفريقيا وأوروبا .وتكون مثل مضيق تتجمع فيه الطيور
التي تأتي في الخريف من آسيا وأوروبا إلى أفريقيا؛ وفي الربيع من أفريقيا رجوعا إلى بالدها.
هناك مكان آخر في العالم تتم فيه هجرة الطيور بهذه الكمية وهو "بنما" ،في معبر االنتقال من أمريكا الشمالية
إلى الجنوبية.
سبب هجرة الطيور من الناحية التطورية للكائنات الحية ،هو تواجد الغذاء – عمليات التجمد في أوروبا
وشمال آسيا تؤدي إلى اختفاء أنواع من النباتات ،الحشرات والفقريات التي تتغذى عليها الطيور؛
لذلك ،ومن أجل النجاة ،عليها أن تهاجر إلى أماكن حارة حيث يمكنها وجود الغذاء حتى انتهاء فصل الشتاء
في موطنها.
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مدة الحصة  2 4-ساعات تعليمية .الجيل – صفوف الثالثة حتى السادسة

أهداف الحصة:

•
•
•
•
•

إقامة لقاء أولي مع قسم الطيور ،كي تعلم الطالب كيفية التعرف على الطيور.
أن يكتسب الطالب مهارات العمل في ساحة العمل العلمية.
أن يجد الطالب العالقة بين المركبات البيئية المحيطة بهم ووجود الطيور.

مشاهدة لتجميع البيانات وإمكانية معرفة االختالف بين التفاصيل.
تنظيم ،تسجيل ،وتوثيق المعلومات في الميدان.
العمل الجماعي.
تنظيم وتمثيل المعلومات على نحو فعال ومنطقي.
البحث عن معلومات وربطها مع نتائج البحث الميداني.

القيم:
•
•
•

مسؤولية الحفاظ على الطبيعية وحماية القيم البيئية.
التعامل بإيجابية مع الحيوانات والنباتات.
االستقاللية والتفكير الذاتي.

المعدات:
•
•
•
•
•
•
•
•

صور كبيرة لطيور.
حاسوب أو جهاز لسماع أصوات الطيور.
قرص يحمل أصوات الطيور أو روابط ألصوات طيور بالدنا على الموقع .www.yardbirds.org.il
أوراق فعاليات تناسب عدد الطالب.
صفحة دليل الطيور مطبوع بألوان ومقوّى بالنايلون لكل طالبين.
دوسية خشبية وأدوات كتابية لكل طالبين.
من المفضل الحصول على منظار لكل طالبين.
معدات للبقاء في الميدان :قبعة ،ماء ،حذاء مناسب ،ومستحضر واق من الشمس.

تعريفات مطلوبة:
طيور  -اسم عام للحيوانات من الفقريات التي لديها ريش ،منقار ،أجنحة وتضع ً
بيضا .هناك من يفرق بين
الطيور والعصافير :العصافير – هي العصافير المغنية .الطيور  -كل ما تبقى.

مجرى الحصة:

ب .الجولة في الخارج:

للحصة  3أقسام
 .1مقدمة وتحضير -ساعة حتى ساعتين.
 .2جولة في الميدان – ساعة واحدة.
 .3تلخيص في الصف – ساعة واحدة.

الخروج إلى مشاهدة أولى في البيئة المجاورة لمدة  5 - 10دقائق .ثم تجمهر الجميع وجلوسهم معًا في
مكان هاديء ومظلل ،من أجل مراقبة الطيور وسماع األصوات لكن بدون تعبئة ورقة المشاهدة10-15 .
دقيقة  -تعبئة ورقة المشاهدة.
 15-20دقيقة -انتشار الطالب في مجموعات من أجل القيام بمراقبات ذاتية.

أ .في الصف:

ج .التلخيص في الصف:

.1
.2
.3
.4
.5

أي طيور يعرفها الطالب؟  -يمكن تعليق صور طيور على اللوح وفحص أيّها يعرفها الطالب.
التعرف على الطيور من خالل سماع أصوات لعدد منها من القرص .هل يعرف الطالب أي طير يقوم
بهذه األصوات؟
كيف يمكن أن نميز طيرً ا معي ًنا؟ إذا كان هناك وقت يمكن سماع اقتراحات الطالب ،وإذا لم يكن هناك
وقت يمكن توجيه أسئلة كالتي في جدول المشاهدة.
توزيع صفحة المشاهدة على الطالب ،ومحاولة تجريبية لتعبئة التفاصيل لكل طير توجد له صورة
على للوح.
تحضير مسبق :إذا كان هناك وقت يمكن لعب لعبة" اضرب خبير الطيور" ،حيث يتطوع طالب ما
بإغماض عينيه ،في الوقت الذي يختار فيه الصف أحد الطيور التي على اللوح .يبدأ الطالب بذكر
الصفات والرموز حسب الجدول ويجب على المتطوع أن يعرف نوع الطير .من الممكن أن تلعبوا هذه
اللعبة بأزواج مع استخدام الدليل :فيقوم الطالب األول بإعطاء الرموز من الدليل ،وعلى الطالب اآلخر
أن تعرف على نوع الطير؛ ومن ثمة يقومون بتبديل األدوار .يمكن اللعب أيضا من خالل التعرف على
األصوات.

التحضير للجولة:
.1

.2
.3
.4

تعلم استعمال المنظار في الصف .تعليمات االستعمال مرفقة .من المفضل التمرن من خالل النظر
عبر المنظار إلى أحرف صغيرة وصور صغيرة معلقة على الحائط( .من منكم يتمكن من رؤية
الصورة؟ ....من منكم يتمكن من قراءة األحرف؟).
شرح وتعليمات عن الجولة واألمور التي من المتوقع أن يالقيها الطالب أو التي عليه القيام بها.
باإلضافة لشرح الوظائف التي يتوجب عليهم تقديمها للمعلم بعد انتهاء الجولة.
تعليمات حول كيفية التصرف في الجولة :مشي بطيء مع إصغاء .المشي كمجموعة.
تنظيم مجموعات عمل :أزواج أو مجموعات ثالثة .الوظائف في المجموعة :طالب يشاهد واآلخر
يكتب .يتم التبديل كل  5دقائق .إذا كان هناك  3طالب في المجموعة يمكن إضافة وظيفة إضافية وهي
اإلمساك بالدليل.

 .1عمل ذاتي في المجموعات :توزيع صفحة تلخيص المشاهدة على الطالب أو كتابة األسئلة على اللوح،
والطالب بدورهم يجيبون عليها كتابيا مع استشارة المجموعة.
 .2مع جميع طالب الصف :إعداد قائمة على اللوح بأسماء الطيور التي شوهدت ،وذلك من خالل استعمال
القوائم التي أع ّدها الطالب في العمل الذاتي .تحوي القائمة :اسم الطير ،المكان الذي شوهد فيه ،فعاليته
(ماذا كان يفعل).
 .3مناقشة العالقة بين الطيور وأماكن وجودها – من وُجدت وأين وُجدت؟! هل هناك قاعدة ما؟
المقصود هنا أن نمهد إلى استنتاجين على الطالب كتباتهما في ورقة العمل (سؤال .)6
أ .لكل طائر هناك بيئة حياتية تميّزه .دوري – بجانب البيت وعلى البيت .الكركس – على األرض أو
في الساحة .أبو الزهر -بين عشب األزهار.
ب .هناك تالؤم بين ظروف الميدان البيئية – األشجار ،المباني ،مصادر المياه وأماكن وجود الطيور.
بمقدور اإلنسان أن يؤثر على عدد الطيور وتنوعها من خالل هذه الظروف.

تعليمات الستعمال المنظار ومشاهدة الطيور:
 .1أخرجوا المنظار من حقيبته .امتنعوا عن لمس الزجاج.
 .2ضعوا الحقيبة المرفقة للمنظار في الصف أو في حقيبتكم.
 .3علقوا المنظار في رقبتكم.
 .4حددوا بأعينكم الطير الذي تريدون مشاهدته بالمنظار.
 .5أمسكوا المنظار في أيديكم وارفعوه إلى مستوى أعينكم وأنتم تنظرون إلى الطير.
 .7قربوا أو ابعدوا عيني المنظار بواسطة فتح وإقفال المنظار حتى تروا دائرة واحدة.
 .8أغمضوا عينكم اليسرى وحددوا العين اليمنى بواسطة عين المنظار اليمنى.
 .9أغمضوا عينكم اليمنى وحددوا العين اليسرى بواسطة الزر الذي في مركز المنظار .يُمنع تحريك العين
اليسرى للمنظار ،ومنذ هذه اللحظة قوموا بتحديد الرؤية بواسطة الزر الذي في مركز المنظار فقط.
 .10أمسكوا المنظار بكلتا يديكم بشكل ثابت.
 .11بعد االنتهاء من استعمال المنظار ،قوموا بلف الخيط حول المنظار وأدخلوه إلى الحقيبة المرفقة معه.
امتنعوا عن المشي خالل المشاهدة بالمنظار.
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صندوق تعشيش لقرقف .تصوير أمير عازر
يمكن طلب صناديق التعشيش منmottic@tauex.tau.ac.il :

من اليمين أبو زريق على خيط ُشك فيه الفستق.
تصوير :عمير بلبان

قرقف على معجونة في كوز صنوبر .تصوير :دورون الهف

من اليسار :قرقف على خيط ُشك فيه الفستق.
تصوير :دورون الهف

أجهزة تغذية:
معجونة في كوز صنوبر إلطعام البلبل ،القرقف ،الدوري وغيرها.
أ .حضروا عجي ًنا َم ِر ًنا كعجين الكعك من الخلطة التالية:
 .1طحين عادي (يمكن أن يكون قديماً).
 .2قليل من الماء.
 .3قليل من زيت الصويا ،عباد الشمس ،الكانوال ،السمسم أو ما شابه.
 .4فستق مطحون أو بذور عباد الشمس مقشرة أو سمسم ،عدس وما شابه.
ب .ادخلوا هذه المعجونة بين وريقات كوز الصنوبر
ج .علقوا الكوز بواسطة حبل أو سلك على مقربة من الغصن بحيث ال يتأرجح كثيراً.

عصافير دوري على معجونة كوز صنوبر
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سلسلة من الفستق:
أداة لجذب القراقف والغربان.
نشك حبات فستق (غير محمص) في خيط ونعلقه مقابل الشباك على أغصان شجرة أو جدار .القراقف
والغربان تأتي مع مرور الوقت ألكل الفستق .يمكنكم التمتع بمنظر هذه الطيور خالل تناولها للفستق.
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ورقة مشاهدة الطيور
							
اسم المجموعة:
اسم الطير

(اذا كنا نعرف)

حجم الطير نسبة إلى الحمامة (ضع إشارة)

صغير

متساو

التاريخ					:

ألوان الطيور

كبير

الصدر

الرأس

الظهر

البطن

المكان:

المجموعة

مميزات أخرى

مكان الوجود

فعالية الطير

ز و ج،
مجموعة ،فرد

مثال ذنب طويل
أو صوت مميز

مثال على األرض ،على
الشجرة ،في السماء

أنظر في
الجدول أدناه

مكان وجودها

فعاليات:
حالة استرخاء

تحليق

غناء

محاولة صيد

تدفئة

أكل

تجمع

تزاوج

تنظيف  -تمشيط الريش

طيران فعال

طير ينقض على فريسته
(طيور جارحة)

حضانة  /تفريخ

مشي سريع

مغازلة

شرب

إطعام

ركض

إصدار أصوات

بناء عش

آخر
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على األشجار
قمة  /مركز الشجرة
على الشجيرات

على العشب

على أدوات في الساحة

في سلة القمامة

على األرض

في حوض الرمل

في محطة التغذية

على السطح

في الحديقة

آخر

على الجدار

على الشباك

مالحظات للقيام بالمشاهدة :لكي تقوموا برؤية الطيور جيدا ،من المفضل أن تنتشروا أزواجً ا في الميدان وأن تجلسوا في أماكن
مظللة وهادئة ،أمام العشب أو في الحديقة أو الحقل وانتظروا .الطيور تفزع بسرعة من الحركة ،ولكن إذا جلستم بهدوء ،من
المحتمل جدا أن تصل الطيور وتتمكنوا من مشاهدتها.

اذن
يجب تسلي  ،هيا ال
ى
ا
ل
ع
م المعلوما مل!

تلخيص المشاهدة

الذ
ت في
ي حدده المعلم الموعد
.

عمل فردي:

اكتبوا أسماء الطيور التي شاهدتموها

بعد المناقشة التي تمت في الصف ،ما هي االستنتاجات بالنسبة إلى العالقة بين الطير
والبيئة المحيطة به؟

ماذا كانت فعاليات الطيور التي شاهدتموها؟
ما هي العالقة بين مكان وجود الطير وفعاليات اإلنسان في نفس المكان؟

ما هي األمور المثيرة التي اكتشفتموها أثناء المشاهدة؟
ما هو السؤال الذي راودك وتود طرحه عن الطيور بعد مشاهدتك لها؟

ارسموا جدوال في دفتركم ونظموا المعلومات التي جمعت في ثالثة أعمدة :اسم الطير،
مكان وجوده وفعاليته.
توصلتم إلى استنتاجات من الجدول؟ إن أجبتم بنعم ،فاكتبوها.
هل ّ

كيف يمكن أن نجد معلومات تجيب عن سؤالك؟
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دليل الطيور في المدينة حسب األبجدية (إعداد وكتابة دورون الهاف)

أبلق الحقل ،قليعي

צילום :איתן קאופמן

قرقف كبير

צילום :איציק אמיר

ّ
صفر

צילום :איתן קאופמן

14

هدهد

צילום :דורון להב

دوري البيت

צילום :משה כהן

مينا

צילום :עמיר בלבן

أبو الحناء

צילום :רותי רם

ُد ّرة

צילום :עיינה קימרון

ذعرة/كركس

צילום :איתן קאופמן

أبو قردان

بلبل

צילום :איתן קאופמן

צילום :אבי בלומן

حسون/عروس التركمان
ّ

عوسق

צילום :איתן קאופמן

زرزور

צילום :שלומית לישפיץ

צילום :אבי בלומן

حمام جوي

צילום :דורון להב

رمادي
غراب
ّ

צילום :אבי בלומן

غراب الزرع

צילום :איציק אמיר

شحرور

צילום :שלומית ליפשיץ

أبو زريق

نقار خشب

أبو قلنسوة

צילום :חיים שגיא

צילום :בני שטרסונסקי

צילום :איציק אמיר

الحسون الظالم/القمحي
ّ
צילום :קאופמן

فسفس

السمّاك أبيض الصدر
ّ

قمري /حمام رقطي

أبو الزهر

צילום :חיים שגיא

نقشارة/الهازجة

צילום :אבי בלומן

צילום :אבי בלומן

צילום :איתן קאופמן

צילום :אלישע דביר

زقزاق/أبو ظفر

צילום :ג’ודי אליספור

سنونو

צילום :אמיר אילון

دبسية ضاحكة

צילום :דורון להב
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الطيور
هجرة
من "الطيران بسالم مع الطيور"
كما نعرف فإن الطيور ال تعرف حدو ًدا -

هناك ما يزيد عن نصف مليار من الطيور التي تعبر سماء إسرائيل مرتين في مسار
رحلتها من أوروبا وشمال آسيا إلى إفريقيا ،ذهابًا وإيابًا .لقد عهد اإلنسان ظاهرة
الهجرة منذ بدء الخليقة .لذلك ،وعلى الرغم من أن التكنولوجيا -التي تبحث ظاهرة
هجرة الطيور وتراقبها -قد تط ّورت في القرن األخير بالذات ،إال ّ
أن الطيور قد ك ّونت
ً
وحديثا؛كما أنها ُذ ِكرت في مصادر دينية ،ثقافية واجتماعية
مصدر إلهام للفنانين قديمًا
ّ
قديمة وحديثة على ح ٍد سواء .إن التوثيق القديم وتقدم التكنولوجيا يساعدان اإلنسان
على رصد التغييرات التي تحصل على بعض تفاصيل الطيور ،كتغييرات في تنوعّ ها
وعادات هجرتها .من لم يسمع ً
ً
معروفا
مثال عن طائر الكركي (الغرنوق) ،الذي كان
في البالد كعابر سبيل ،وهو اليوم ومنذ عقدين يقوم بقضاء فترة الشتاء في منطقة
الحولة بكميات متزايدة .كثيرً ا ما يساعدنا فهم الهجرة ودراستها على تحديد التغييرات
البيئية الحاصلة على محاور الهجرة في البيئات المعيشيّة المختلفة .في السنوات
األخيرة ،كانت معظم هذه التغييرات من صنع اإلنسان نفسه!
يقترح هذا الفصل خلفية لظاهرة الهجرة و"تذ ّوق" تجربة دراستها.

األهداف األساسية لهذا الفصل:

.1
.2
.3
.4

تطوير مهارات البحث :تعريف سؤال البحث ،جمع معلومات ،معالجتها وعرضها في الجلسة أمام الجميع.
فحص مسافة الهجرة اليومية والفصلية للفرد (طير معين) خالل هجرته.
فحص وتيرة التقدم اليومي والفصلي للفرد (طير معين) خالل هجرته.
مقارنة وتيرة الهجرة ومسافات الهجرة ألنواع مختلفة وكائنات مختلفة من نفس الجنس – اكتشاف "
األرقام القياسية

خلفية للمعلم:

إسرائيل :جنة عدن للطيور كل أيام السنة
تقع إسرائيل في موقع جغرافي مميز – فهي تعتبر كمفترق لثالث قارات وموجودة في الشق األكبر (الشق
السوري االفريقي) وبين شواطئ البحر األبيض المتوسط .أدى دمج هذه الظروف النادرة إلى أن تكون
إسرائيل بؤر ًة ذات أهمية عالمية في الفصول المختلفة لهجرة الطيور وال ثاني لها في العالم .فحوالي أكثر
من  500مليون طائر يمر مرتين في السنة فوق سماء إسرائيل.
إن السبب وراء هذا التنوع الكبير لألنواع المختلفة من الطيور في إسرائيل هو الظروف الجغرافية للمنطقة
ً
ً
مختلفا من الطيور ،منها :الثابتة
صنفا
نسبيا لكبر مساحتها .يمكن أن نرى في سماء إسرائيل حوالي 540
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ميري
دكتور
الكاتبون :الويم ،دكتور ليشيم،
روزنب كتور يوسي حسيد،
ريت كينان،دس ،عيديت ال روتي
ب جال،
و
يت
نشوالميت لفش ار ،ادي
ه
و
رون ز
وتسان
ح
اها

ً
صيفا ،العابرة وحتى التي تمر عن طريق
(المقيمة) ،الشائعة شتا ًء (التي تقضي الشتاء في بالدنا) ،الشائعة
الصدفة .قسم كبير منها عبارة عن أصناف لطيور صحراوية وأصناف أخرى التي ال تعشش في أوروبا.
هذه األصناف تشكل جاذبية فريدة من نوعها لمحبي الطيور وكذلك إلى زيادة التيار السياحي في إسرائيل.
تستمر هجرتا الخريف والربيع للطيور من ستة حتى سبعة أشهر في السنة .هجرة الربيع تبدأ من نهاية شهر
شباط وحتى نهاية شهر أيار ،وهجرة الخريف تبدأ من شهر آب حتى شهر تشرين الثاني .تمكث الطيور
الشائعة شتا ًء في إسرائيل بين شهري تشرين األول حتى شهر آذار وهي تمنح مربي الطيور األوروبيين
فرصة لمشاهدة تنوع الطيور المحلية والشائعة شتا ًء في عطلة عيد الميالد.
ً
صيفا –مثل أماكن تعشيش العواسق الحمراء ،الوروار ،أنواع مالك
إن مشاهدة الطيور المعششة والشائعة
الحزين الخمسة ،والغاق (קורמורן גמדי)  -بمثابة متعة لهواة الطيور ،وذلك أيضا في األشهر من نيسان
حتى تموز .إن إسرائيل تعتبر بمثابة "محطة جذب" في كل أيام السنة.
يمكن تحديد صنفين لمسار هجرة الطيور :أ -طيور مهاجرة فعالة ب – طيور مهاجرة غير فعالة .الطيور
المهاجرة التي تقوم بالطيران غير الفعّال تستعين بتيارات الهواء الساخنة وتكون بشكل عام طيورا كبيرة
برا (فوق اليابسة) ألن تيارات الهواء هناك ترتفع إلى األعلى –وتتجنب السفر فوق
الحجم ،وهي تهاجر ًّ
الماء .تسافر عاد ًة في ساعات النهار ،وقسم منها يتنقل بأسراب كبيرة.
أما الطيور المهاجرة التي تطير بحركة فعالة فمعظمها ذوات أجسام صغيرة الحجم أو متوسطة الحجم .هذه
الطيور تختار مسارً ا مباشرً ا ،أكثر قصرً ا وال يتعلق بالتيارات الهوائية الساخنة – أي تسافر بحرً ا (فوق
البحار) .وبشكل عام فهي تهاجر بالليل .إن طابع الهجرة يؤثر أيضا على وزن الجسم للطيور المهاجرة:
فالطيور التي تطير بصورة فعالة تخزن دهونا كثيرة استعدادا للهجرة ووزن أجسامها يمكن أن يزداد في
هذه الفترة إلى  30 %أو أكثر من وزنها الطبيعي ،وذلك ألنها تحتاج إلى موارد طاقة كثيرة خالل هجرتها.
بالمقابل فإن الطيور التي تهاجر بطيران غير فعال ال تخزن الدهون استعدادا لهجرتها.

لماذا يوجد في سماء إسرائيل كثير من الطيور المهاجرة؟
موقع إسرائيل المميزعلى مفترق ثالث قارات اضطر الكثير من الطيور المهاجرة بالطيران غير الفعال إلى
المرور من فوق إسرائيل ،وذلك ألن طيرانها يتعلق بالتيارات الساخنة التي تنتج فقط فوق اليابسة .وهي
عندما تتجنب البحر األبيض المتوسط من الشرق تتركز في إسرائيل .قسم كبير من األصناف المهاجرة
بالطيران الفعال تصل إلى إسرائيل التي تقع في الزاوية الجنوبية – الشرقية للبحر األبيض المتوسط
والزاوية الشمالية الشرقية للصحراء الكبرى .هذه الحقيقة تجعل إسرائيل"محطة وقود" وأيضا "محطة
انتقالية" لحوالي أكثر من  500مليون طائر يمر فوق سماء إسرائيل مرتين في السنة.
إن التطور الواسع واألساس الجيد للسياحة ،ووفرة األيام المشمسة ّ
تمكن المهتمين من التمتع بتنوّع األنواع
المختلفة للطيور المميزة في إسرائيل وكذلك وفرة الطيور المهاجرة.

تُ ّ
مكن األبحاث والمعلومات التي جمعت في العقود الثالثة األخيرة من معرفة نقاط المشاهدة الجيدة للطيور
ومواقع نومها ،وبالتالي تُ ّ
مكن من تغطيتها .كما أنها تمنح جمهور الطالب والسياح إمكانية التمتع من هذه
الظاهرة الطبيعية المميزة.
بُدئ استخدام القمر االصطناعي ،بهدف الحصول على معلومات عن الطيور ،في بداية سنة 1984؛ وذلك
عندما سمحت التكنولوجيا العصرية ألول مرة بتطوير أجهزة إرسال صغيرة يتم استقبالها بواسطة القمر
االصطناعي وتحليل معطياتها .توضع أجهزة اإلرسال هذه على ظهور الطيور ،وهي ال تعيق أداءها
لمهامها وتمكنها من إيجاد الغذاء .تم في اآلونة األخيرة تصغير أجهزة البث حتى وزن  17غم فقط .يقوم
القمر االصطناعي  ARGOSأرجوس  -الذي يستوعب اإلشارات من أجهزة اإلرسال  -بدورة كاملة حول
الكرة األرضية كل  90دقيقة ،أي أن القمر االصطناعي موجود في المجال الذي يمكنه
استيعاب أجهزة اإلرسال المالزمة للطيور كل ساعة ونصف .على الرغم من ذلك فإن المعلومات التي
تدخل إلى الموقع حول أماكن الطيور غير مفصلة جيدا ،والسبب وراء ذلك أنه من أجل تحديد موقع جهاز
اإلرسال بواسطة القمر االصطناعي عليه استيعاب ما ال يقل عن أربع إرساالت متتالية لنفس جهاز اإلرسال
في كل دورة.
تتراوح دقة التعقب بشكل عام ما بين  1000 - 1500متر .كانت هذه المعلومات في الماضي لصالح
الباحثين فقط ،لكنها أصبحت اليوم سهلة المنال للجميع وذلك ألنها متاحة على اإلنترنت .يقوم الطالب خالل
هذه الفعالية بجمع المعلومات ومعالجتها لهدف البحث.
لتلخيص الموضوع بإمكانكم أن تستعينوا بفيلم فيديو عن الهجرة العجيبة ( 12دقيقة ،بالعبرية) وكذلك
العروض الثالثة الموجودة على القرص.
هذه العروض مالئمة للعرض أمام طالب الصف خالل العمل أو وقت تلخيص الموضوع وهي كالتالي:
 .1عرض "قصة ميروسالب"" ،סיפורו של מירוסלב"  -يصف مراحل مسار هجرة اللقلق
"ميروسالب" ،كما يتطرّ ق لطول اليوم ودرجة الحرارة على طول مسار هجرته ،بداية من شهر آب
 1998عند خروجه من مكان تعشيشه في تشيكيا ،سفره حتى جنوب أفريقيا ،وحتى عودته لعشه في
شهر أيار .1999
 .2عرض "فطيمة الشاملة"" ،פטימה כוללת"  -يقارن مسار هجرة للقلق "فطيمة " خالل فصلين من
الهجرة.
 .3عرض "األميرة"" ،נסיכה" -مقارنة بين فصلي هجرة الخريف للقلق "األميرة".
وصف الفعالية:
يُنصح أن يُفتتح الموضوع بنقاش ،يحصل فيه الطالب على معلومات حول الطيور من القمر
االصطناعي.
يمكن هنا دمج فعالية التوسع حول متابعة الطيور بواسطة أجهزة بث ،الواردة الحقا.
يُطلب من الطالب خالل النقاش طرح أسئلة مثيرة ،ولإلجابة عنها يجب االعتماد على معلومات
جُ معت بواسطة القمر االصطناعي.

سرب مهاجر من عقاب العسل تصوير :هدورام شريحا

استمرارا لألسئلة التي تناولناها في الفصل األول ،لماذا تهاجر الطيور ،سنتناول هنا أسئلة السبب المباشر
ُ
َ
الحقائق ،ولإلجابة عنها يجب جمع معلومات
أسئلة الوصف
( )Proximateوأسئلة الوصف .تتناول
(بواسطة القمر االصطناعي أو بوسائل أخرى) ،تنظيمها ومعالجتها.
أمثلة ألسئلة تخص الموضوع:
• هل دائمًا يهاجر نفس الفرد بنفس المسار؟
• هل جميع أفراد نفس النوع تهاجر دائما بنفس المسار؟
• هل أنواع طيور مختلفة تهاجر بمسارات متشابهة؟
• هل وتيرة هجرة كل األفراد  /األنواع متشابهة؟
• ما هي أماكن االستراحة المفضلة؟
من ثمّة ّ
وزعوا الطالب إلى مجموعات صغيرة (أزواج أو ثالثيات) واطلبوا من كل مجموعة أن تفحص
المعلومات التي تخص أحد الطيور المهاجرة .مرفقة الحقا قائمة بالطيور ،المالئمة لهذا القسم من الفعالية،
طيور تم توثيقها في الموقع بين العامين  1996و .2002
انتبهوا ،مدة تعقب طير بجهاز بث مشروطة بمدة حياة جهاز البث وهي من نصف سنة حتى ثالث سنوات
فقط .لكن توضع أجهزة بث كل سنة على طيور إضافية ويتواصل تجمع المعلومات في الموقع .لذا يوصى
فحص الموقع من حين آلخر ،والبحث عن معلومات عن طيور إضافية تالئم هذه الفعالية.
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قسم

2
تُسجل المعلومات التي جمعتموها في القسم أ من ورقة العمل "طيري" حسب التعليمات المذكورة فيها.
أما في القسم ب من ورقة العمل فيقارن الطالب المعلومات التي عالجوها بخصوص"طيرهم" ،مع
المعلومات عن باقي الطيور التي فحصها زمالؤهم في الصف ،ويسجلون في "شهادات االمتياز" أسماء
األبطال.
توصية لفعالية مكملة:
يتعقب الطالب طيورا تُبث بثا مباشرا ويشيرون كل يوم ،على خريطة تكون معلقة في مكان بارز في
المدرسة ،إلى المكان الدقيق لهذه الطيور .المدارس التي جربت هذه الفعالية أبلغت عن نجاح باهر.

مصادر المعلومات:
•
•
•
•

אלון ד ,לשם י ,דברת א ,צובל א )1992( ,דיון למשמעות התלהקות המינים השונים ,והבדלי
הופעתם בסתיו ובאביב .העזנייה מס’  .20החברה להגנת הטבע ומרכז הצפרות הישראלי.
לשם י ,בהט ע .)1996( ,לטוס עם הציפורים .הוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד עמודים:
.202-197
באתר של הלוויין ארגוס ( )http://www.argosinc.com/system_overview.htmתוכלו
למצוא מידע על השימוש בלוויינים לצרכים שונים ,כולל מעקב אחרי ציפורים.
מידע על משדרי לוויין העוקבים אחרי ציפורים ,תמצאו באתר ,במדור שיטות מעקב ,בתת-
מדור מעקב נדידה  -במשדרי לוויין בסעיף אודות משדרי לוויין
(הכתובת)http://www.birds.org.il/show_item asp?levelId=114.:

القسم أ :مسار هجرة "طيري"
 .1اختاروا طيرً ا ،توجد عنه معلومات في موقع اإلنترنت ،وسجلوا اسمه داخل اإلطار التالي:

 . .2عليكم فحص هجرة الطير وتحليلها ابتدا ًء من تاريخ____________________ :

وحتى

تاريخ____________________ :
 .3أدخلوا إلى فئة" طرق التعقب – שיטות מעקב " في موقع اإلنترنت ومن ثم إلى شعبة "تعقب الهجرة
بأجهزة اإلرسال التابعة للقمر االصطناعي – מעקב נדידה במשדרי לווין" ،قبل اختيار طيركم،
اضغطوا على أيقونة "נקה הכל – تفريغ الخانات" .اختاروا طيركم وأشيروا إلى الفترة الزمنية التي
طلب منكم فحصها ،منذ تاريخ بداية التعقب وحتى موعد نهايته .يتم االختيار على الجزء الظاهر في
المثال الذي أمامكم.

• Y.Leshem،.Forneman، P. Mundy، H.Shamir، Wings Over Africa 2001.
• Y.Leshem، Yael Mandelik، Judy Shamoun Baranes Migrating Birds Know No
Boundaries 1999.
• Y Leshem، E. Lachman، P. Berthold Science and Educational Aspects of
Migrating Birds Conservation 1997.

لكي نتعرف على مسارات طيران الطيور المهاجرة يجب تعقبها خالل سنين معدودة .في الواقع ،هناك
باحثون من إسرائيل ،ألمانيا ،روسيا وأمريكا يتعاونون في عملية تعقب الطيور المهاجرة وتوثيق المعلومات
التي تجمع .كل ذلك عن طريق وضع أجهزة إرسال صغيرة على أجسام طيور معينة ،وبمساعدة القمر
االصطناعي -الذي يتلقى اإلشارات والمعلومات من جهاز اإلرسال  -يقومون بتعقب هذه الطيور بشكل
متواصل .يمكنكم أن تجدوا في موقع اإلنترنت معلومات كثيرة عن هجرة الطيور التي
تالزمها أجهزة اإلرسال وأن تتعلموا بمساعدتها أشياء مهمة.
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 .4انسخوا خارطة مسار هجرة طيركم خالل فترة التعقب على ملف وورد جديد ومن ثم اطبعوه .لكي
تفعلوا ذلك :اضغطوا على أيقونة "שמור מפה – احفظ الخارطة " وبهذا تحفظ الخارطة كصورة في
حقيبة الملفات التي اخترتموها .واآلن ادخلوا إلى صفحة وورد واطبعوها.
 .5بيّنوا هل يتّجه "طيركم " نحو الجنوب ،أي إلى المناطق التي يقضي فيها الشتاء؛ أم هي في طريقها نحو
إلى الشمال ،أي إلى أماكن تعشيشها؟ "طيري "موجود في طريقه إلى:

 .6تابعوا المعطيات الموجودة في الجدول أسفل الخارطة التي قمتم بتطويرها في الموقع .كل سطر في
الجدول يزود معلومات عن األمور التالية )من اليسار إلى اليمين):
• خط طول جغرافي
• خط عرض جغرافي
• التاريخ
• الساعة
• مسافة الهجرة التي قطعها الطير منذ القراءة السابقة

عندما تقومون باختيار سطر في الجدول تظهر نقطة صفراء على مسار الهجرة .هذه النقطة تشير إلى مكان
الطير بالضبط على الخريطة حسب خطوط الطول والعرض للسطر الذي قمتم باختياره.
يمكنكم إيقاف حركة الجدول بواسطة الضغط على أيقونة "עצור -قف" وتحريك المعطيات بتحكم بواسطة
الضغط على األسهم الموجودة بجانب الخريطة .أدخلوا معطيات الجدول في الملف الذي قمتم باختياره بواسطة
الضغط على أيقونة "יצא נתונים  -أخرج المعطيات "(في أسفل العمود على يمين الخريطة) ،هذه العملية تؤدي
إلى ظهور المعطيات في صفحة إكسل لتسهيل معالجة المعطيات.
تمعنوا في معطيات الجدول ثم صنفوها حسب الفترات الزمنية التي تقدم فيها "طيركم" بشكل ملحوظ خالل
هجرته ،والفترات الزمنية التي كان يتجول فيها ومع ذلك لم يحصل أي تقدم تقريبًا في هجرته.
من المهم أن نعرف :إنه أيضا خالل فترات االستراحة من الهجرة ،تكون الطيور في حالة حركة مستمرة وتتجول
في المحيط ،وتستريح وتلتقط الطعام لتخزين الطاقة والقوة لتكملة مشوارها .تطير الطيور في المحيط لمسافات
مختلفة في فترات االستراحة ،بل وقد تنحرف عن مسار هجرتها األصلي باتجاهات شاذة .
مالحظة مهمة:
إن استخدام المعلومات المسجلة في الجدول يستوجب االنتباه ،ألن جمع المعلومات بهذه الطريقة يمكن أن يتأثر
بسبب أعطال مؤقتة نابعة من تكنولوجية تعقب اإلرسال .أحيانا توجد في الجدول معطيات مختلفة قمتم بالحصول
عليها في نفس اليوم ففي هذه الحالة يجب توحيد مجموع المسافات التي قطعها الطير في نفس اليوم لكي تحصلوا
على المسافة اليومية.
من المحتمل ً
أيضا أن تحصلوا على معلومات ناقصة ،في هذه الحالة تكون المعطيات التي في الجدول ملخص
ّ
المسافة التي قطعها الطير في جميع األيام األخيرة منذ المرة األخيرة التي وُثقت فيها ،وفي هذه الحالة يجب تقسيم
مجموع المسافات التي قطعها الطير على عدد األيام ،وذلك من أجل الحصول على معدل المسافة اليومية .
لذا من المهم أن تتمعنوا باهتمام في
الجدول وتكونوا دقيقين في حساب
المعطيات التي قمتم باختيارها.
بدأ طيري بهجرة الخريف/الربيع في
تاريخ


مسار هجرة أنثى اللقلق "برينسيه" (باللون
األزرق) من ألمانيا وحتى جنوب أفريقيا
وعودتها (باللون البنفسجي) حسبما تم التقاطه
من القمر االصطناعي من خالل جهاز
اإلرسال المالزم لجسمها .زوجها "يونس"
هاجر إلى جنوب إسبانيا (باللون األصفر)

من تاريخ:

من تاريخ:

حتى تاريخ:

حتى تاريخ:

لمدة ________________ :أيام

لمدة ________________ :أيام

طار _________________ كم

طار _________________ كم

معدل المسافة اليومية ____ كم في اليوم

معدل المسافة اليومية ____ كم في اليوم

في هذه الفترة قام "طيري" في الغالب بالـتقدم في
هجرته/التجول وتخزين القوى (اشطبوا الزائد)

في هذه الفترة قام "طيري" في الغالب بالـتقدم في
هجرته/التجول وتخزين القوى (اشطبوا الزائد)

من تاريخ:

من تاريخ:

حتى تاريخ:

حتى تاريخ:

لمدة ________________ :أيام

لمدة ________________ :أيام

طار _________________ كم

طار _________________ كم

معدل المسافة اليومية ____ كم في اليوم

معدل المسافة اليومية ____ كم في اليوم

في هذه الفترة قام "طيري" في الغالب بالـتقدم في
هجرته/التجول وتخزين القوى (اشطبوا الزائد)

في هذه الفترة قام "طيري" في الغالب بالـتقدم في
هجرته/التجول وتخزين القوى (اشطبوا الزائد)

من تاريخ:

من تاريخ:

حتى تاريخ:

حتى تاريخ:

لمدة ________________ :أيام

لمدة ________________ :أيام

طار _________________ كم

طار _________________ كم

معدل المسافة اليومية ____ كم في اليوم

معدل المسافة اليومية ____ كم في اليوم

في هذه الفترة قام "طيري" في الغالب بالـتقدم في
هجرته/التجول وتخزين القوى (اشطبوا الزائد)

في هذه الفترة قام "طيري" في الغالب بالـتقدم في
هجرته/التجول وتخزين القوى (اشطبوا الزائد)
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قسم

2
القسم ب :مقارنة بين مسارات الهجرة.
 .7على النسخة المطبوعة لخارطة هجرة "طيركم" ،قوموا باإلشارة إلى األماكن التي تجول فيها في
المحيط ،أو بحث فيها عن غذاء أو توقف فيها لالستراحة واستعادة الحيوية لتكملة هجرته.
 .8ابحثوا عن معلومات حول األماكن التي توقف فيها طيركم خالل طريقه .استعينوا بالرابط الموجود في
الموقع في صفحة التعقب للقمر االصطناعي المسمى "מידע מדיני מורחב – معلومات دولية موسعة"
الذي يوصلك إلى صفحة معلومات دول العالم في الموقع:
 .http://www.infoplease.com/countries.htmlبإمكانكم االستعانة باألطالس وكتب الجغرافيا
المالئمة .خمنوا لماذا اختار "طيركم" التوقف في هذه األماكن؟ وما هو تفسير الفترة الزمنية التي أقامها
في نفس المكان؟ رمز :انتبهوا إلى مصادر المياه مثل :األنهار ،المستنقعات ،برك األسماك وغيرها.
كذلك انتبهوا إلى طبوغرافية المكان (جبال شامخة ،أو سواحل وغيرها) وأيضا مكونات المناظر
الطبيعية (غابة أو بحر أو صحراء وغيرها) وأيضا تأثير اإلنسان (أماكن سكن مزدحمة أو أماكن
مفتوحة وهكذا)...
 .9ابحثوا في جدول اإلكسل عن معلومات حول اليوم الذي عبر فيه "طيركم" أكبر مسافة.
الرقم القياسي اليومي "لطيري" هو ______________________ :كيلومترات في تاريخ
____________________.
 .10احسبوا مسافة الهجرة الكلية التي قطعها "طيركم" من نقطة األصل وحتى نقطة النهاية .أهملوا
المسافات التي قطعها في فترات االستراحة.
 .11احسبوا عدد أيام هجرة "طيركم" من اليوم الذي خرج فيه وحتى وصوله إلى نقطة النهاية.
إضافة أليام التوقف واالستراحة ،أت ّم "طيري" مسار الهجرة خالل _______________أيام ،من
_______________ وحتى _______________.
ومن دون حساب أيام التوقف واالستراحة فقد أتم "طيري" مسار الهجرة خالل _______________
أيام.

20

سرب من اللقالق .تصوير :افيعاد اميتاي

القسم ب :مقارنة بين مسارات الهجرة.

 .1قارنوا بين المدة الزمنية للهجرة جنوبا (من مكان التعشيش إلى مكان قضائها لفترة الشتاء) وبين الهجرة
شماال (إلى أماكن التعشيش) في أي اتجاه كانت وتيرة التقدم للطيور المهاجرة هي األسرع؟ صغ استنتاجً ا
عامًا بالنسبة للعالقة بين وتيرة الهجرة واتجاهها ومن ثم اشرحوه.

 .2توزيع شهادات االمتياز:
قارنوا بين نتائج "طيركم" مع نتائج أصدقاؤكم التي فحصها أصدقائكم وأشيروا إلى االرقام القياسية من بين الطيور المهاجرة التي قمتم بفحصها.

اللقب

اللقب

اللقب

اللقب

"بطل المهاجرين في
قطع المسافات"

"بطل المهاجرين
اليومي"

"بطل المها جرين
جنوبا "

"بطل المهاجرين
شماال"

مقدم إلى الطير

مقدم إلى الطير:

مقدم إلى

مقدم إلى الطير

الذي نجح بأن يقطع مسافة

الذي نجح أن يقطع مسافة

الذي وصل من مكان تعشيشه

الذي وصل من مكان قضائه
فصل الشتاء إلى مكان تعشيشه

إلى مكان قضائه فصل الشتاء
كيلومترات خالل هجرته

إلى مكان تشتيته

كيلومترات في اليوم الواحد
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3

الطيور والزراعة  -معضالت بيئية،
تعايش أم صراع؟

حرير:
ت موايل
حاييم

خلفية للمعلم
أوراق معلومات للمعلم والطالب:

اإلبادة البيولوجية بواسطة العوسق الصقيري والبومة البيضاء

فعاليات للطالب:

 .1البومة البيضاء كمبيد بيولوجي .فعالية وفق كرّاسة "البومة كمبيد بيولوجي للقوارض".
 .2معطيات ألبحاث مختلفة في موضوع :البومة والعوسق كمبيدات بيولوجية.
 .3العوسق كمبيد بيولوجي .تكون الفعالية حسب المقال" :العوسق هو الطائر الجارح األكثر مشاهدة في إسرائيل".
 .4مشاهدة الفيلم" :صيادون في سماء المدينة"

عوسق يفتش عن فريسته في حقول زراعية .تصوير :أمير عيزر

بين فترة وأخرى ،تلفت تقارير وسائل االتصال انتباهنا إلى بجع قد أُ ْطلِق عليه النار
في برك أسماك ،أو إلى "عراكات" بين الفالحين وطيور الكركي في وادي الحولة.
ّ
المتوقع أن يكون المتمرس في عالم الزراعة على دراية بميادين أخرى تستفيد
من
فيها الطيور من األماكن الزراعية التي يبنيها اإلنسان .الطيور ،وكذلك نحن ،البشر،
نتشارك على أماكن الزراعة نفسها ،وأحيا ًنا نتنافس على نفس الموارد .بشكل عام
بتغيير معين فيها :كتصريف المياه في
فإننا نتحدث عن األماكن التي قام اإلنسان
ٍ
ُ
ّ
المناطق المائية الضحلة من أجل زراعة السهول الخصبة؛ المناطق التي أعدت لكي
تستخدم كبرك أسماك؛ وكذلك مناطق األحراش التي حُ ّولت إلى بيّارات؛ وغيرها.
في السنوات األخيرة ،بتنا ندرس البيئة ونفقهها أكثر ،وكذلك نفهم طرق حياة
ً
طرقا جديدة من أجل استغالل الموارد البيئيّة الجديدة بشكل
العصافير التي طورت
أكثر استدامة؛ حتى تستطيع األجيال القادمة (البشر ،الطيور وباقي المستخدمين)
االستفادة منها .في هذا الفصل تستطيعون أن تتعلموا كيف أثمرت البحوث ،المتعلقة
تعايش بين اإلنسان والطير في الميدان
بحياة العوسق والبومة وبيئاتهم الحياتيّة ،إلى
ٍ
الزراعي .يساهم هذا التعايش في زيادة الموارد أكانت لإلنسان أم للطيور.
22

صقر يعشش داخل أصيص في المدينة .تصوير:يوسي ليشم

خلفية للمعلم

تعرض هذه الوحدة كيفية استعمال البومة والعوسق كمبيدات بيولوجية .تظهر في قطعة المعلومات خالصة
قصيرة عن الموضوع تصف البحث بهذا المجال وتطبيقه في إسرائيل.
ستكون فعاليات الطالب هذه بمثابة موجّ ه لهم للبحث وإكمال المعلومات في هذا الموضوع.

أوراق معلومات للمعلم والطالب:

اإلبادة البيولوجية بواسطة البوم والعوسق
الحاجة لإلبادة وطرق اإلبادة المتبعة حاليا
أدى التطور الزراعي العصري إلى ارتفاع في المحاصيل ،وعلى إثر ذلك ارتفع تعرض المواد الغذائية للكائنات
المضرة المختلفة .تقدر معطيات األبحاث الدولية أن القوارض مسؤولة عن أكثر من ثلث األضرار التي تُسبب
للمحاصيل في العالم .إن الطريقة التي اتّبعت خالل سنين عديدة لمواجهة القوارض كانت عن طريق استعمال
المبيدات الكيماوية ،حيث يقومون برش السموم ونشرها في الحقول الزراعية مما يؤدي إلى موت الكائنات الضارة.
إن أثر استعمال السموم على البيئة كان صعبًا حيث إن السموم تنزح داخل التربة لتصل إلى جذور النباتات ،وتتجمع
في النهاية في دم الحيوانات النباتية التي تتغذى على هذه النباتات .على سبيل المثال ،أدت اإلبادة الكيماوية التي
استعملت في سنوات الخمسين من القرن العشرين إلى إصابات خطيرة جدا للطيور الجارحة وحيوانات مفترسة
كثيرة أخرى ،فقسم من هذه الحيوانات تسمم حتى الموت وقسم آخر أصيب وفقد القدرة على التكاثر.
هذا التقلص بأعداد الحيوانات المفترسة أدى إلى خلل في توازن النظام البيئي ،وهذا الخلل أدى إلى تكاثر أنواع من الحيوانات
هي باألصل غذاء للحيوانات المفترسة ،وبشكل عام فإن تكاثر هذه األنواع أمثال فئران الحقول يضر الزراعة كثيرًا.

عوسق نشط نهارا تصوير:روني ليفنه

بومة نشطة ليال .تصوير :رونين فيطوري

خمسة فراخ من العوسق داخل صندوق تعشيش التي بنيت في الحقول الزراعية .تصوير :أمير عيزر

استعمال البومة والعوسق كمبيدات بيولوجية:
تتغذى البومة بشكل مطلق تقريبًا على القوارض ،بينما يتغذى العوسق على تنوع واسع من األغذية المختلفة
والتي تضم كائنات ضارة مختلفة مثل :الحشرات والقوارض .في بداية سنوات الثمانين بدأوا بمحاولة
استغالل البومة البيضاء والعوسق كمبيدات بيولوجية في سدي إلياهو بهدف تقليص االستعمال الكيماوي،
فقد أقيمت صناديق مالئمة لتعشيش هذه الطيور من أجل جذب البومة البيضاء والعوسق إلى الحقول .لقد
أبدت هذه التجربة نجاحا بسدي إلياهو ألن البومة والعوسق عششوا في صناديق التعشيش بسبب تغذيتهما
بشكل كبير على الفئران الحقلية في حقول الكيبوتس.
ّ
هذا الشيء أدى إلى تقليل استعمال السموم وأدى ً
أيضا إلى توفير األموال .لقد ول َد نجاح هذه التجربة عددا
من األبحاث المتتالية ،أُ ِع ّدت لفحص كيفية تطبيق هذه الطريقة بالشكل األفضل وبصورة أوسع .وعلى أثر
هذه األبحاث بدأوا بإقامة صناديق التعشيش أوال في غور بيسان وبعد ذلك في مناطق أخرى في الدولة.
خلق نجاح هذا المشروع تعاونا مشتركا بين مزارعين أردنيين ومزارعين فلسطينيين ،فحصلوا على دروس
استكمال في هذا الموضوع وبدأوا بتطبيق اإلبادة البيولوجية بواسطة البومة البيضاء والعوسق في مناطقهم.
نجد اليوم صناديق تعشيش كثيرة في منطقة غور األردن في الجهة األردنية وفي منطقة طمّون في السلطة
الفلسطينية شرقي جنين باتجاه نابلس.
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فعاليات للطالب فعالية رقم :1
البومة كمبيد بيولوجي .تُجرى الفعالية باالستناد إلى إلى كراسة "البومة البيضاء كمبيد
بيولوجي
للقوارض"
فتشوا في موقع اإلنترنت التالي www.birds.org.il :عن الكراسة "البومة البيضاء كمبيد بيولوجي للقوارض" (يمكن
التساعد أيضا بالموقع التالي .)www.yardbirds.org.il
ثم أجيبوا عن األسئلة التالية:
 .1قارنوا بين اإلبادة الكيماوية واإلبادة البيولوجية بواسطة تعبئة الجدول التالي:
األولي عن التسمم الثانويّ ؟
 .2أ .بماذا يختلف التسمم
ّ
ب .ما هي التأثيرات الممكنة لعملية التسمم الثانويّ على المدى البعيد؟

 .3ما هي طريقة العمل التي يستغلون بها البومة كمبيد بيولوجي؟

 .4تصف الصفحات  14-15في الكراسة استعمال البوم في ثالثة أماكن مختلفة في العالم .اختاروا إحدى هذه األماكن
وصفوا كيفية تطبيق طريقة اإلبادة بواسطة البوم في هذا المكان .ما هي النجاحات وما هي الصعوبات التي واجهوها في
تطبيق طريقة اإلبادة هذه؟

 .5ما هي اإلبادة البيولوجية المدمجة؟ وبأي حاالت يستعملونها؟
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اإلبادة الكيماوية
طريقة اإلبادة

فعالية
البعيد

اإلبادة

للمدى

مدى الفائدة على التنمية
الزراعية

مدى الضرر على التنمية
الزراعية

مدى التأثير على جهاز
النظام البيئي

اإلبادة البيولوجية

فعالية رقم :2

معطيات ألبحاث مختلفة في موضوع :البوم والعوسق كمبيدات بيولوجية
 .1من المعروف لنا أن فأر الحقل الذي يضر بالمزروعات يبلغ جنسيًا خالل ثالثة أشهر .وكل زوج فئران ينجب ثمانية
أفراد في الوالدة الواحدة .يمكن أن يصل عدد الوالدات في السنة إلى عشرة والدات .جدوا كم من القوارض يبقى بعد
سنة إذا عُ لِ َم أن نسبة وفاتها تصل إلى  20 %في السنة.

 .3يصف التخطيط الذي أمامكم كبر تجمعات القوارض في حقول زراعية تحتوي على صناديق تعشيش وحقول أخرى
ال تحتوي على صناديق تعشيش.

تجمعات القوارض بالمناطق المختلفة
مع صناديق التعشيش

القوارض بدون صناديق تعشيش

10
8
6

2

بور

قمح 96

ذرة

تمور

قمح 98

حقول المزروعات المختلفة
بومة بيضاء تحضر فأر حقل لفراخها في صندوق التعشيش.
تصوير أمير عيزر

ماذا تستنتج من التخطيط
أ .ماذا تستنتج من التخطيط بخصوص كبر تجمعات القوارض بحقول المزروعات المختلفة؟
ب .ما هو استنتاجك العام الذي تستنتجه من التخطيط ؟
ج .حاولوا كتابة ادعاءات مختلفة التي يمكن أن تشرح النتائج الشاذة في حقل الذرة.
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0

كبر تجمعات

 .2يأكل زوج من البوم متوسّ ط  2000قارض في السنة .كم من الوقت يحتاج زوج البوم كي يقضي على جميع القوارض
في السؤال السابق؟

4

فعالية رقم :3

العوسق كمبيد بيولوجي.
تُجرى الفعالية باالستناد إلى المقال "العوسق :الطير الجارح األكثر مشاهدة في
إسرائيل".
اقرأوا المقال التابع لـ -موطي تشارتر ودكتور يوسي ليشم" :العوسق :الطير الجارح األكثر مشاهدة في إسرائيل".
(طيفع هدفاريم ،عدد  ،114ص  .)32-42أو في موقع اإلنترنت ،على العنوان التالي:
.www.birds.org.il/items/3291/bazimt.pdf
ثم أجيبوا عن األسئلة التالية:
 .1مم يتركب غذاء العوسق ؟ وبماذا يختلف عن غذاء البومة ؟

 .2صفوا ثالث طرق صيد أساسية للعوسق؟

 .3أشيروا إلى السبب الرئيسي لكون العوسق مبي ًدا بيولوجيًا ناجحً ا؟
ً
جرذا .تصوير :رونين فيتوري
عوسق يفترس

 .4ما هو معدل القوارض التي يصطادها العوسق في فترة العناية بالفراخ؟ وكم يصطاد حسب تقديراتكم في باقي فصول
السنة؟ اشرحوا إجاباتكم.
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 .5ما هي طرق رد الفعل عند العوسق في حالة حدوث "انفجار سكاني " للقوارض في مكان سكناه؟

فعالية رقم :4

مشاهدة فيلم " صيادون في سماء المدينة "
شاهدوا الفيلم " صيادون في سماء المدينة " ل -أيال بارطوب ثم أجيبوا عن االسئلة التالية:
 .1اذكروا أسماء الكائنات الحية الضارة وأسماء الكائنات الحية المفيدة التي ذكرت في الفيلم:

 .2ما هي األسباب التي تجعل البومة صاحبة منظر طير مخيف؟

عوسق يطير في المدينة بين
قضبان شباك .تصوير أيال شفيرو

 .3أين تعشش البومة بشكل أساسي ،وأين يعشش العوسق كذلك؟

 .5ما هي الطريقة التي استعملها الباحثون لغرض تتبع تنمية فراخ البومة عن قرب ؟ وما هي المعلومات التي تنكشف
من خالل هذه الطريقة؟

 .4صفوا مراحل تطور فراخ العوسق ،وكيف يرتبط هذا الشيء مع اإلبادة البيولوجية؟
 .6ماذا اكتشف موطي تشارتر من خالل بحثه عن العوسق في المدينة؟ وما هي الطرق التي استخدمها؟
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3

مقالة:
ر أودم
تما

لعبة تمثيل صفيّة
اإلبادة الكيماوية؟ اإلبادة البيولوجية؟ ما هو موقفنا؟
خلفية للمعلم

سير الفعالية
الملحق  - 1عبارات مفتاحيّة لألعضاء المشتركين في مجموعات الحوار
الملحق  - 2أمثلة ألسئلة مختلفة من الممكن أن تسألها ألعضاء مجموعات الحوار
فعالية للطالب أسئلة تُطرح بعد النقاش في مجموعات الحوار

خلفية للمعلم

نُقيم في هذه الوحدة مجموعات حوارية من الطالب للبحث في مسألة أيهما أفضل :اإلبادة الكيماوية؟ أم
ً
مختلفا عن اآلخر
اإلبادة البيولوجية؟ ينقسم الطالب إلى مجموعتي حوار بحيث تحمل كل مجموعة رأيًا
للمسألة التي نحن بصددها .تؤيد المجموعة األولى اإلبادة الكيماوية بينما تؤيد المجموعة الثانية اإلبادة
البيولوجية .وتطمح كل مجموعة إلى إقناع اآلخرين بصحّ ة ادعائها .أما بقية طالب الصف غير المشتركين
في مجموعتي الحوار فيقومون بتوجيه األسئلة خالل النقاش ألعضاء المجموعتين .يطلب من الطالب في
نهاية النقاش بلورة الموقف بالنسبة لإلبادة المفضلّة (اإلبادة الكيماوية أو اإلبادة البيولوجية) سنصف اآلن
بالتفصيل سير الفعالية.

سير الفعالية:

درس ما قبل النقاش في مجموعات الحوار
يختار المعلم في درس سابق للفعالية مجموعات من الطالب (في كل مجموعة من  2-3طالب) لتمثيل
الفئات المختلفة التي ستشترك في النقاش:
• مزارعون يؤيدون اإلبادة الكيماوية.
• مزارعون يؤيدون اإلبادة البيولوجية.
• سلطة الطبيعة ،وزارة الدفاع عن البيئة.
• البوم والعوسق.
يطلب من كل مجموعة البحث في مصادر المعلومات (شبكة االنترنت أو الكتب) عن مادة يمكن بواسطتها
تفسير موقف المجموعة .وبالمقابل تستلم كل مجموعة عددا من جمل الربط (أنظر الملحق  )1كي تساعدها
في االستعداد لهذه المهمة .كذلك يطلب من كل مجموعة تحضير الفتة (مثل الفتات الدول في األمم المتحدة)
يكتبون عليها الفئة التي يمثلونها ،أو تحضير أوراق ملصقة على المالبس .أما بقية الطالب فيطلب منهم
البحث بشكل عام عن موضوعي اإلبادة الكيماوية واإلبادة البيولوجية وتحضير عدد من األسئلة ألعضاء
مجموعات الحوار (انظروا أمثلة لألسئلة في الملحق .)2
الدرس الذي يتداول فيه النقاش في مجموعتي الحوار:
يقوم طالب الصف في بداية الدرس بمشاهدة الفيلم لسلطة الطبيعة والحدائق بعنوان ":التسميم ليس
بطبيعتنا".
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الطالب يشرحون عن الطيور .تصوير:موطي تشارتر

بعد مشاهدة الفيلم يجلس أعضاء مجموعتي الحوار أمام طالب الصف ،تضع كل مجموعة على طاولتها
ً
مشرفا على هذه الفعالية بحيث يفتتح النقاش بعرض
الالفتة التي تمثل الفئة التي يؤيدونها .يكون المعلم
المشكلة مع ذكر النقاط التالية:
• تعتبر القوارض أحد العوامل ذات األهمية الكبرى التي تسبب الضرر على المنتجات الزراعية في
إسرائيل والعالم أجمع.
• األضرار هي إصابة مباشرة للمحاصيل ،وأكل جذور النباتات والحبوب الزراعية.
• تعتبر القوارض ضارة للمحصول والمنتجات في جميع مراحل النمو ،حتى خارج حدود الحقل ً
أيضا.
• عند االنتقال للحديث عن الزراعة المركزة فإن حدة المشكلة تزداد بسبب كثرة القوارض التي تعيش
في الحقول.
• يعتبر استعمال مواد اإلبادة في إسرائيل من األكثر عالميًا .
	•ثم يعرض المعلم سؤال النقاش :هل يجب تشجيع التحول لإلبادة البيولوجية أم أن نستمر باستخدام
اإلبادة الكيميائية؟ سيدور النقاش حول هذه القضايا بصورة عامة ،لكن بشكل خاص حول اإلبادة
البيولوجية للقوارض بواسطة البوم والعوسق ،مقابل مواصلة استعمال المبيد المقبول لهذا الموضوع
وهو"روش ."80

الملحق 1

عبارات الربط لألعضاء المشتركين في مجموعات الحوار المختلفة
المزارعون الذين يؤيدون اإلبادة الكيماوية

ً
ً
مخططا له من قبل اإلنسان في جهاز النظام البيئي والذي يهدف إلى إيجاد
تدخال
تعتبر اإلبادة الكيماوية
حل للسيطرة على الكثافة السكانية للكائنات المضرة بواسطة الكيماويات حيث تستعمل المادة "روش "80
المقبولة اليوم كمبيدة للقوارض.
• رد الفعل لإلبادة البيولوجية بطيء مقارنة مع اإلبادة الكيماوية؛ فاستيعاب الحقل للمبيد البيولوجي قد
يمتد لفترة طويلة ،خالل هذه الفترة الزمنية يمكن أن تتسبب أضرار كثيرة جدا للمحاصيل عقب منع
أو تقليل االستعمال بالمواد المبيدة.
• إن اإلبادة البيولوجية مقارنة مع اإلبادة الكيماوية ال تستطيع أن تقضي على الكائنات المضرة إنما
تقلص من وجودها وبالتالي تقلص فقط من كميّة األضرار التي تلحقها.
ً
شامال لكل الكائنات المضرة ،بل تتركز في كائن واحد ،على عكس
• ال تتيح اإلبادة الطبيعية استخدامًا
اإلبادة الكيماوية.
• من الصعب مشاهدة نتائج اإلبادة البيولوجية ،ومن الصعب التنبؤ بها ،مقارنة مع اإلبادة الكيماوية معروفة
نوع من أنواع مبيداتها).
النتائج )تلتزم الشركات المنتجة لمواد اإلبادة بتأمين نسبة مئوية لكل ٍ
ً
تدخال في الشبكة الغذائية في الحقل الزراعي والحقول المجاورة لها.
• تسبب اإلبادة البيولوجية
• تتطلب اإلبادة البيولوجية استثمارً ا أول ًيّا مكلّ ًفا ،من أجل بناء صناديق التعشيش ً
مثال ،صيانتها الدائمة،
وتتبع استيعاب المبيدات البيولوجية.
• تلزم اإلبادة البيولوجية التنسيق مع كل مزارعي المنطقة ،وال يمكن تطبيقها إذا وُجد في قسم من هذه
الحقول الزراعية استمرارية في استعمال المواد المبيدة .بالمقابل فإن المزارع الذي يستعمل مواد
اإلبادة الكيماوية غير مرتبط بالمزارعين اآلخرين.

المزارعون الذين يؤيدون اإلبادة البيولوجية:
اإلبادة البيولوجية هي تدخل مخطط من قبل اإلنسان في جهاز النظام البيئي لهدف التوصل إلى السيطرة
على كثافة الكائنات السكانية المضرة ،بواسطة نظم بيئية وطرق بيولوجية .تُح ِقق هذه الطريقة مبدأ البقاء،
ففي هذه الحالة يكون التدخل بواسطة إقامة صناديق التعشيش للبوم والعوسق كوسيلة لتضخيم كثافتها
السكانية والتي تشكل العدو الطبيعي للكائنات الضارة (القوارض) في بيئتها الحياتية في الحقول الزراعية.
• هناك تخوف كبير من خطورة التسمم عند استعمال المواد الكيماوية المبيدة والتي يمكن أن تصيب
اإلنسان الذي يتعرض لها (يمكن أن تصيب المزارعين الذين يقومون بنشر المواد المبيدة وكذلك
مستهلكي المنتجات الزراعية).
• إضافة لذلك يمكن للمواد المبيدة أن تؤثر على كائنات أخرى حتى لو لم تكن موجهة إليها ،مثال على
ذلك أصيب في إسرائيل خالل السنوات الماضية كثير من الجوارح العليا وكائنات مفترسة أخرى

بومة تمسك فأر حقل في فمها .تصوير :أمير عيزر.

تغذت على قوارض مسممة .إصابة هذه الكائنات يخل االتزان الموجود في النظام البيئي ويمكن لمس
نتائجها مع مرور الزمن( .انظروا إلى نتائج التسميم األخيرة على كثافة النسور في الجوالن).
• يمكن أن تسبب المبيدات ً
تلوثا في المياه الجوفية وهكذا تؤثر على كل من يشرب من هذه المياه.
• عن مدى ودرجات الخطورة التي يمكن أن تصل إليها باستعمال المواد المبيدة يمكن أن تطلع على
الشروط التي تسمح بها وزارة الزراعة باستعمال هذه المواد.
• ومعارضة لإلبادة الكيماوية فإن اإلبادة البيولوجية موجهة إلصابة الهدف المعروف (أي الكائن
المضر) بدون نتائج جانبية تقريبًا.
• إن اإلبادة البيولوجية للقوارض بواسطة البوم والعوسق أقل تكلفة من الناحية االقتصادية ،فبعد
استثمار األموال لخلق الظروف المالئمة لتكاثر المبيد البيولوجي (صناديق التعشيش) ،فإنه ال يتطلب
بعد ذلك استثمار أموال أخرى ،بالمقابل فإن مواد اإلبادة الكيماوية باهظة الثمن.
• هناك إمكانية ضعيف في اإلبادة البيولوجية ألن يطور الكائن الضار صمودا أمام المبيد البيولوجي،
ففأر الحقل يُفترس دائمًا من قبل العوسق والبومة ،وهكذا نفترض أنه سيظل أيضا في المستقبل.
• ال يوجد أي تحديد إلقامة صناديق التعشيش في الحقول الزراعية بينما في المقابل يوجد تحديد حسب
القانون الستعمال المواد المبيدة.القانون باستعمال المواد المبيدة.
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3
مثال الستمارة تصريح من قبل وزارة الزراعة في استعمال مادة اإلبادة للقوارض"روش "80 -

يرجى قراءة التصريح بتمعّن ،ثم التوقيع
تصريح

أصرّ ح بهذا أنني على علم بكل الخطورات الكامنة في استخدام غير مسؤول للمستحضر" روش  "80الذي
يحتوي على فلورو أتسيتات الصوديوم بتركيز  0.05 %وسأستعمله وفقة وريقة االستخدام فقط.
ً
وأعلم ً
مطلقا استخدام المستحضر على النباتات اآلخذة بالتطور وخصوصا على الخضار
أيضا أنه يمنع
التي تؤكل أوراقها.
وأعرف أيضا استخدام المستحضر بصورة غير صحيحة قد يؤدي إلى تسممات صعبة تصل إلى موت
أناس وكائنات حية أخرى.
وكذلك يمكن لهذا المستحضر أن يؤدي إلى موت كائنات برية ال تعتبر هدفا لهذا العالج .بل ويمكن أن يؤدي
إلى تسممات ثانوية لكائنات حية تتغذى على بقايا الفئران الحقلية.

سلطة الطبيعة والحدائق ووزارة الدفاع عن البيئة
ُ
قانون "الدفاع عن الكائنات البرية" ليشمل الثدييات والطيور ،حسب هذا القانون فإن كل كائن حي بري
سُ ّن
محمي إال إذا أعلن عنه ككائن ضار فيسمح اصطياده أو تنفيذ عمليات إبادة أو استيالء عليه.
• من المستحسن في حاالت معينة تفضيل وسائل منع ضرر مثل التسييج ،التغطية بشبكة أو استعمال
اإلبادة البيولوجية ،حتى لو كانت في البداية منوطة بنفقات أكثر ،وذلك ألن نجاعتها أكبر من المبيدات
وهي استثمار للمدى البعيد.
• تنفذ عمليات اإلبادة فقط عن طريق المستحضرات والطرق المسموحة حسب التعليمات المرفقة
للمستحضر.
• من المهم أن تنفذ كل عمليات اإلبادة في نفس الوقت من قبل جميع المزارعين.
• ممنوع إقامة صناديق التعشيش في مناطق حماية الطبيعة أو األحراش والغابات لكي ال يتأثر التوازن
الطبيعي.
• ال يوجد أي تحديد إلقامة صناديق التعشيش في الحقول الزراعية.

البوم والعوسق
المساحة بالدونمات:
مكان المنطقة الحقلية:
اسم المشتري:
رقم الهوية _________________________ :العنوان:

نحن جوارح الليل والنهار نتالءم بشكل خاص مع احتياجات اإلبادة البيولوجية للقوارض .ونعمل سوية في
الليل والنهار .أنا البومة مناسبة لهذا العمل ألنني:
• تعتبر البومة ( )Tyto albaجارحة في الليل وتختص في افتراس القوارض .من بين األشياء التي تتالءم
لوظيفتها أنها :ليلية ،لديها رؤيا ثالثية األبعاد ،حاسة السمع مركزة في بؤرة واحدة ،طيران أخرس بدون
صوت ،التكيف في الغذاء ،منقار مالئم للوظيفة ،جوارح متخصصة.
• التكيف في عملية التكاثر
• تعتبر طيرً ا محليًا ً
ثابتا
• مجال وسائل المعيشة صغير نسبيا
• يصطاد حوالي  2000من القوارض في فترة التكاثر

هاتف _________________________ :فاكس:
حقول المزروعات مغطاة :نعم  /ال
التاريخ ____________________ :التوقيع_________________________ :
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أنا العوسق مناسب ألنني:
• جارح نهارا
• الرؤيا حادة
• منقار قوي
• إمكانية االفتراس من وسط األعشاب أو النباتات العالية نسبيا
• تنوع واسع في األغذية

الملحق :2

أمثلة ألسئلة مختلفة يمكن أن تُسْ أل ألعضاء مجموعات الحوار:
	•ما هي اإليجابية االقتصادية في كل طريقة من طرق اإلبادة؟
	•أي طريقة من الطريقتين تتوصل إلى النتائج بأكبر سرعة ممكنة؟
	•ما هي األضرار التي يتوقعها اإلنسان في كل طريقة من طرق اإلبادة؟
	•ما هي اإليجابيات التي يكسبها اإلنسان من كل طريقة؟
	•هل تؤثر هذه الطريقة على كائنات أخرى غير الكائنات الضارة التي هي بصددها ؟
	•هل يجر القضاء على الكائن الضار إصابة أنواع أخرى "بريئة"؟

كيف يؤثر كال االستخدامين :اإلبادة الكيماوية
شخصي عليكم؟
واإلبادة البيولوجية بشكل
ّ
الجنرال منصور أبو راشد ،رئيس مركز عمان للسالم والتطويرّ ،
مركز
الفعاليات بموضوع البومة البيضاء والعوسق في األردن ،يمسك بومة
بيضاء بفخر واعتزاز ،كرمز لحسن الحظ والطالع ،وذلك لتغيير اآلراء
المسبقة لدى العرب ،والتي تشير إلى أنها تجلب سوء الحظ في أماكن
تواجدها .تصوير :موطي تشارتر

للطالب

أسئلة بعد النقاش في مجموعات الحوار:
هل تؤيدون اإلبادة الكيماوية أم اإلبادة البيولوجية؟

صناديق تعشيش في منطقة طمّون – طوباس في السلطة
الفلسطينية .تصوير :عماد عطش

أدلوا بادعاءين أقنعاكم على اختيار موقفكم؟

جانب صندوق تعشيش في األردن،
شاؤول أفيئيل ومزارع أردني ،مع فأرين
اصطيدا على يد البوم ووجدا في صندوق
التعشيش في األردن.
تصوير :موطي تشارتر
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4

أنواع مهددة باالنقراض
"طريق النسر في السماء"
ً
ً
عامة؛ ومع ذلك ولربما بسبب
الحي
خاصة ،والعالم
عجيبة هي طرق الطيور
ّ
ذلك ،لم نتمكن بعد من إيجاد طريقة للحفاظ على البيئة التي نتقاسمها معهم
بحيث تتحقق حياة مشتركة بيننا في خدمة األجيال القادمة.
يتعامل هذا الفصل مع النسر" ،ملك الطيور" ،الذي بدأ يختفي تدريجيًا من
ً
نتيجة ألسلوب معيشتنا في إسرائيل .ليس النسر وحي ًدا في مواجهته
أفق بالدنا
ً
لالنقراض نتيجة للتسمّم ،التكهرب ،وتحويل بيئته المعيشيّة إلى مناطق
سكنية ،زراعية ،تدريبية وحتى إلى شوارع.
في هذه الحالة ً
أيضا ،يمكن للتعمّق في المعرفة ،البحث والدراسة أن أن تك ّون
ُ
أساسً ا ً
حذر للبيئة على يد
استغالل
لتعايش يحقق بقاء الكائنات الحية مع
ثابتا
ٍ
ٍ
ٍ
اإلنسان.
نسر أثناء الطيران .تصوير :هدورام شيريحي

خلفيه للمعلم
فعاليه :1
تحضير بطاقة هوية للنسر.
أ-لعبه لغز النسر -محمية "جامال"
ب -مشاهدة فيلم "النسر األخير"
ج-تحضير ظل النسر بالحجم الطبيعي..

التعرف على النسر -للمعلم

خلفية

التعريف العلمي واألصل التطوري للنسر :ينتمي النسر (االسم العلمي gyps fulvus /واالسم باإلنجليزية:
 )griffon vultureإلى عائلة الصقور  accipitridaeالتي تضم عددا كبيرا من أنواع مختلفة من الطيور
الجارحة ،مثل :نسر النقب ،العقاب ،المزرة ،الباشق ،الصقر ،الهار (ضرب من الصقور).
ً
مختلفا
تنتمي النسور لمجموعة الطيور الجارحة التي تتغذى على الجيف والتي تضم في المجمل  22نوعً ا
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ه:
كتب ورش،
عيل ح
ين،
يا كاتس سديه ح باهط،
عوفر
دس
ديف جال ،د .ي ليشم
د .يوس
أ

من جميع أنحاء العالم :حوالي  15نوعً ا منتشرً ا "في العالم القديم" -آسيا ،وأوروبا ،وأفريقيا .وسبعة
أنواع أخرى منتشرة في "العالم الجديد"  -شمال وجنوب أمريكا .ال نجد النسور في أستراليا ونيوزالند
وأنتراكتيكا.
إن أصل أنواع النسور الموجودة في آسيا ،أوروبا وأفريقيا (التي تنتمي لعائله الصقور) accipitridae
تختلف عن أنواع النسور الموجودة في أمريكا الشمالية والجنوبية والتي تنتمي لعائلة نسور العالم الجديد
( ،) cathartidaeفأصل النسور من "العالم القديم" هو من الطيور الجارحة "الحقيقية" وهي قريبة من
الجرّ اح أو الحوّام .وأصل األنواع الموجودة في قارة أمريكا تختلف عنها وتشبه تقريبا "أبا سعد" (نوع من
اللقالق) ،ولكن بالرغم من اختالف أصل المجموعتين ،وتشابههما مع أنواع أخرى مختلفة تماما إال أنهما
فصنّفا كمجموعتين
قد مرّ ا بعملية تطور موازية (هذا النوع من التطور الموازي يسمى קונברגנציה) ُ
متوازيتين من حيث تغذيهما على الجيف.
حسب اكتشافات المتحجرات فإن الطيور التي تشبه النسور القديمة جدا أي آباء نسور العالم الجديد ،ظهرت
بالذات في العالم القديم في أوروبا (فرنسا) في نهاية فترة الـ  Eocene -قبل حوالي  40مليون سنة.
وبالمقابل فبقايا المتحجرات لنسور العالم الجديد من قارة أمريكا ترجع لما قبل  15مليون سنة أو أقل ،وهذا
يثبت أن هذه المجموعة تطورت ونشأت في العالم القديم إال أنها تأسست وبقيت حية فقط في العالم الجديد.
ظهر اآلباء القدامى لنسور العالم القديم في فترة زمنية متشابهة تقريبًا في أوروبا وأمريكا وهي في بداية
فترة الميوكان  Mioceneقبل  20مليون سنة .هذه المجموعة تأسست وبقيت حية فقط في العالم القديم.
تختص معظم النسور الموجودة اليوم في أكل لحوم بقايا جيف الثدييات الكبيرة .هذه الظاهرة هي نتيجة
التطور النشوئي المستمر الذي حدث مع تطور وانتشار الثدييات .هذا التطور بدأ بعد االنقراض الكبير
للديناصورات قبل  65ميلون سنة .أنواع كثيرة من الديناصورات كانت تفترس الثدييات وحتى إنها كانت
تأكل الجيف ،وبعد انقراضها بدأ تغير بيئي مهم وهو االمتالء بأنواع مختلفة من الثدييات والطيور لكي
تمأل مكان الديناصورات بالتغذي على جيف الثدييات الكبيرة .لقد كان على الطيور الجارحة وآباء النسور
أن تطور منقارً ا حا ًدا ومنجلي الشكل كي يستخدم في تمزيق وانتزاع شرائح من الفريسة .االكتشافات في
المتحجرات في هذا المجال قليلة جدا (معظم االكتشافات تضم عددا قليال من عظام الهيكل العظمي وال
تحتوي على عظام الجمجمة وبقايا المنقار) ،ولهذا فإنه ال تمكن توثيق التطور الشكلي الكامل لمنقار النسر
الذي بات يمكنه من التغذية على جيف الثدييات الكبيرة .ومع ذالك يمكن االفتراض أن أوائل النسور قبل
 35مليون سنة كانت لهم القدرة الكاملة للتغذية على جيف الثدييات الكبيرة ،هذه الفرضية تتطلب قاعدة
واضحة يمكن الحصول عليها فقط بواسطة اكتشافات جديدة للمتحجرات.
التخصص الكبير بأكل جيف الثدييات الكبيرة موجودة بمجموعة النسور الـ"حقيقية"  -أي النسور التي تنتمي
ّ
لنوع  Gypsوالتي تعتبر من أكبر نسور العصر القديم وموجودة في آسيا ،أوروبا ،وأفريقيا.هذه النسور
تتغذى فقط على الجيف ،وبأماكن مختلفة وباألساس من جيف ذوات الحافر  Ungulatesالكبيرة أو من

مرافق اقتصادية تابعة لإلنسان .يظهرهذا الشيء على سبيل المثال في شرق أفريقيا (كينيا ،تنزانيا) حيث
تتغذى النسور على جيف الغانو ،حمير الوحش والغزالن ،التي تهاجر كل سنة إلى سواحل العشب في سفانا
بأعداد تصل إلى مئات األلوف ،وأحيانا تصل إلى أكثر من مليون كائن.
تتميز النسور من النوع  Gypsالذي ينتمي إليهم النسر األوروبي – آسيوي الموجود في إسرائيل Gyps
 fulvousبنمط حياة خاص مالئم الختصاصهم أي أكل الجيف فقط.
هذه النسور تعشش وتنام في المرافق الزراعية بتعداد العشرات وأحيانا تصل إلى المئات ،وتبحث عن
غذائها بأسراب من النسور .هناك فكرة سائدة في أوساط الباحثين التي تشرح أهمية التجمع في أسراب
بأنها بذلك تنقل المعلومات بين الكائنات األخرى في المجموعة ،وزيادة األمل والفرص في اكتشاف الغذاء
وإيجاده بواسطة كل كائن منها.

علم البنية الشكلية والقياسات:

يتميز النسر ،وكذلك أيضا بقية أنواع النسور من النوع  Gypsبرأس ورقبة خالية من الريش العادي ومغطاة
بزغب (ريش) قصير وأبيض اللون .وأحيانا هناك مناطق في قاعدة الرقبة تكون خالية تماما من أي نوع
من الريش (إضافة إلى الزغب) .ومن هنا فإن أصل كلمة نسر بالعبرية (נשר) أي أن ريش رأسه ورقبته
قد تساقط.
وكذالك من جهتي صدر النسر توجد منطقتان دائرتا الشكل وهذه المناطق أيضا خالية تماما من الريش.
من المفهوم ضمنا أن الحديث هنا ليس عن عملية تساقط للريش إنما هو بمثابة حالة ثابتة .عنق النسر رفيع
نسبيا وطويل فعندما يكون في حالة االمتداد يصل طول عنقه إلى  40سم ،وعند وقوفه عند سطح األرض
يبرز منه تاج من الريش األبيض القصير حول قاعدة عنقه فتبدو مثل القالدة .أعناق النسور صغيرة السن
محاطة بريش بني طويل .يوجد للريش الصغير لألجنحة والذنب لون بني-فاتح وأحيانا يكون مرقطا بلون
ً
بارزا أكثر مقارنة مع اللون األسود-رمادي
رمادي (خصوصا لدى الكائنات البالغة جدا) ويكون حينها
للريش الكبير.
لون الريش الصغير المغطي للجسم عند النسور الصغيرة بني موحّ د بلون الشوكوالطة ،ولون الريش الكبير
لألجنحة أسود (أسفلت) .فروق األلوان بين الريش المغطي للجسم والريش الكبير لألجنحة يبرز في األساس
في جناح النسر الذي قسمه األمامي فاتح اللون (بني) والقسم الخلفي غامق اللون (أسود).
هناك فرق بارز آخر بين النسور الصغيرة والبالغة وهو موجود في لون العينين :بحيث أن للنسر الصغير
توجد عينان بنيتان غامقتان-سوداويتان ومع تقدم الجيل تصبحان فاتحتين .تصل النسور إلى النضوج
الجنسي في جيل  5-6سنين ،وفي هذه المرحلة يكون لون العينين بنيًا .توجد للنسور البالغة جدا عينان
بنيتان -صفراوان ،كذالك أيضا يصبح لون منقار النسور فاتحا مع تقدم الجيل :فمثال للنسور الصغيرة يوجد
منقار أسود اللون ،عند جيل البلوغ يصبح لونه بنيًا-سكنيًا وللنسور البالغة منقار بلون كريمة-أبيض.
طول جسم النسر القوي (من طرف الذنب وحتى آخر المنقار) حوالي  110سم .طول عرض جناحيه
وهما منبسطين حوالي  260سم (مع أنه قد قيست أجنحة أطول من ذلك لنسور معينة تصل  280سم).
وزن النسور بشكل عام يصل بين  6-8كغم( ،مع أنه قد وجدت نسور ذات أوزان أعلى بكثير قد تصل

حتى  11كغم) .يصل طول المنقار من قاعدته حتى طرفه ما يقارب  5سم وطول ذنبه تقريبا  30سم.
حجم الذكر واألنثى في النسور (كذالك أيضا النسر األوروبي-آسيوي وأيضا أنواع أخرى من النسور من
النوع  )Gypsمتشابهة تقريبا،هذا بعكس معظم الطيور الجارحة التي تتميز بإناث كبيرة ووزنها أكبر من
الذكور (وبالعكس تماما أيضا لعصافير وطيور أخرى التي بمعظمها تكون الذكور فيها كبيرة وتزن أكثر
من اإلناث).
إن انتشار النسور متقطع وليس متواصال وهذا الشيء ناجم باألساس عقب الحقيقة أنه انقرض على يد
اإلنسان في أماكن مختلفة ،وكذلك عقب احتياجاته لظروف طبوغرافية وتواجد الغذاء من اجل البقاء :نجد
النسور في الغالب في مناطق المنحدرات الجبلية أو الوديان ،وذلك ألنها تعشش وتنام على األغلب على
المنحدرات الصخرية ونادرا ما تنام أو تعشش على األشجار؛ تتغذى النسور باألساس على الغذاء الذي يضم
بقايا حيوانات ذوات الحوافر الكبيرة ،على الرغم من استطاعتها الطيران مئات الكيلومترات في اليوم ولكن
على األغلب تتواجد في البيئة التي تستطيع أن تعين موقع غذائها من خالل مجال طيران صغير وتحديدا
حتى عشرات الكيلومترات على األكثر بين موقع النوم والتعشيش وبين مناطق بحث الطعام والغذاء ،وبناء
على ذلك فإن النسور تكون في الغالب في المناطق التي فيها مساحات مفتوحة للرعي من قبل ذوات الحوافر
الكبيرة التي تستخدم كمصدر غذاء أساسي للنسور.
إن انتشار أعداد النسور في إسرائيل ،يرتكز على المالءمة بين أماكن اإلقامة والظروف التي تستطيع بها
النسور أن تبقى حية من ناحية أماكن النوم والتعشيش وإيجاد الغذاء.
وبما النسور في إسرائيل تتعلق بغذائها الذي مصدره باألساس من ذوات الحوافر الكبيرة في مزارع اإلنسان
لذا فإن البحث عن الغذاء والتعشيش األساسي في إسرائيل موجود في مناطق مفتوحة فيها كثافة سكانية قليلة
نسبيا وبشكل عام بالقرب من ساحات الرعي المفتوحة لألبقار ،األغنام ،والماعز وغيرها ....تضم أماكن
اإلقامة المفضلة عند النسور من الناحية الطبوغرافية مناطق الوديان أو المنحدرات الصخرية التي فيها
تستطيع أن تجد أريكة صخرية مالئمة للنوم والتعشيش ،في هذه المناطق يتطور على األغلب
تحليق جيد ّ
يمكن النسور الكبيرة والثقيلة أن تطير بسهولة أكبر.
إن تمركز تعشيش النسور ونومها موجود في شمال البالد وباألساس في منطقة الجوالن .وخصوصا في
الوديان التالية :جامال ،ميتسار ،روكاد ،يرموك ،يهودية والغربان.
إجماال يُعرف اليو َم في إسرائيل ،مع بداية عام  ،2009حوالي  65عشا نشطا للنسور في البالد كلها .تجدر
اإلشارة بأن هذا انخفاض ملحوظ نسبة لعدد النسور الذي تناقص تدريجيا.
عدد أزواج النسور المعششة عام  2002كان  . 148وفي العامين  2003و  2004كان عددها حوالي
 140زوجا .مع أن النسر كان في الماضي منتشرا في البالد ،لكن أعداده اليوم تضاءلت جدا وما زالت
توجه أضرارا تهدد استقرارها .الضرر الرئيسي للنسر مصدره اإلنسان (تسمم ،تكهرب ،قلة المساحات
المفتوحة) ،وعدم االنتباه وعدم معرفتنا بالنسبة لتداعيات أعمالنا.
هناك أمل ،إذا عرفنا كيف نحافظ على موارد الطبيعة ،لن نضطر أن نعمل كثيرا في ترميمها.
"بنهاية األمر نحافظ على ما نحب ،نحب ما نفهمه ،ونفهم ما نتعلمه" ربما هذا ملخص المحافظة على
الطبيعة والتربية على محبتها.
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4
أ -لعبة تركيب النسر -محمية جامال

الفعالية :1

تحضير بطاقة هوية للنسر -للمعلم
نقاط أساسية يجب التأكيد عليها خالل الفعالية:
التعرف على النسر ،مبنى جسمه ،مناطق انتشاره ،مكان عيشه ،نمط حياته.
سير الفعالية :لهذه الفعالية ثالثة أقسام:
أ .لعبة تركيب (بازل) النسور -محمية جامال.
ب .إرشاد لمشاهدة الفيلم "النسر األخير" تأليف بنية بن نون ، 1994 ،صوت  -شيرا جارا
ج .تحضير صورة ظليّة (سيلويت) ألنواع النسر :رخم ،العقاب ،النسر
أ .فعالية تهيئة للعبة التركيب  -جمع معلومات:
ّ
 .1تصفح مواقع اإلنترنت لجمع المعلومات عن النسر (مرفق توجيهات للطالب عن كيفية تصفح المواقع،
ونوعيتها!).
 .2تحضير بطاقة زيارة إلى النسر عن طريق األسئلة في صفحة الفعالية ،بواسطة المعلومات التي في
موقع اإلنترنت التالي" :الطيور المهاجرة ال تعرف الحدود" من خالل الدخول إلى صفحة :مشاريع
بحثية _< نسر _< بطاقة زيارة.
 .3تلخيص الفعالية للعبة التركيب الذي قام بتأليفه طاقم محمية جامال .نموذج للعبة التركيب المجهز
موجود في القرص في قسم التوسّ عات.
كلمات المفتاح
المصطلح

التفسير

نوع species

ً
فراخا خصبة كي
مجموعة كائنات تتكاثر بحرية الواحد مع األخرى لينجبا
تستمر في التناسل.

جنس genus

وحدة تصنيف لمجموعة كائنات مختلفة ،تضم كائنات حية،نباتات صاحبة
صفات متشابهة ،التي تعتبر كجزء من وحدة تصنيف كبيرة اكثر (مملكة-جهاز-
قسم-مجموعة -عائلة-نوع – جنس)

سلسلة order

وحدة تصنيف كائنات حية او نباتات صاحبة صفات متشابهه،التي تعتبر كجزء
من وحدة تصنيف كبيرة (مملكة ،جهاز ،قسم ،سلسلة ،عائلة ،نوع ،جنس).
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تأليف طاقم محمية جامال (حسب فكرة كيرن جودس):
عيرا جودس ،دبي فان-الدن ،أورنا أشد
رسم صورة النسر :طوبيا كورتس
نقاط أساسية للفعالية:
التعرف على حياة النسر.
إمكانية اللعب كفعالية ختامية بعدما تعلم الطالب عن حياة النسور واكتشفوا المشاكل التي تواجهها.
إمكانية أخرى وهي التعلم من خالل اللعبة وبذلك توزع على الطاولة مصادر المعلومات المتنوعة التي تضم
أيضا الدخول لموقع" :الطيور المهاجرة ال تعرف الحدود".
تتطلب اللعبة تجهيزات من قبل المعلم حسبما يشرح فيما بعد.
مدة اللعبة :حوالي  20دقيقة
ماذا تحوي اللعبة 36 :جزء بازل 16 ،بطاقة مع أسئلة ،صورة نسر خالل طيرانه.
االستعدادات للعبة :أجزاء البازل موجودة في القرص رقم  ،1توسعات ،الملف يدعى "فعاليات" ،القرص ،3
في الملف المسمى "ألعاب تعليمية -بازل تعليمي".
أجزاء البازل:
• صورة نسر خالل طيرانه – رسم طوبيا كورتس (إخراج نسخة طباعة ،ستستخدم في عملية اإلرشاد
خالل تركيب البازل).
• صورة نسر خالل طيرانه داخل إطار من المربعات (إخراج نسخة طباعة).
• مربعات مسجل عليها أجوبة األسئلة (إخراج نسخة طباعة ،وإلصاقها وراء صورة النسر الموجود
داخل المربعات وقصها .اإللصاق يجب أن يكون على النحو التالي :تلصق اإلجابات الصحيحة في
المكان المرسوم فيه النسر واألجوبة غير الصحيحة تلصق على الخلفية .مجمل اإلجابات الصحيحة
تغطي صورة النسر.
• بطاقات األسئلة (إخراج نسخة طباعة وقصها وترتيبها فوق بعضها ككومة من البطاقات).
• جدول يحتوي على األسئلة واإلجابات الصحيحة وغير الصحيحة الستعمال المعلم .انتبهوا ،في جدول
عمود اإلجابات الخاطئة تظهر عدة إجابات لكل سؤال .لقد اخترنا واحدة منها ،ولكن من المفهوم ضمنا
أنكم تستطيعون التغيير واستعمال إجابة خاطئة أخرى.
كيفية اللعبة:
• توزع أجزاء البازل على الطاولة بحيث تكون الصورة من األسفل والكتابات من األعلى.
• نضع كومة األسئلة على الطاولة.
• كل العب يأخذ بطاقة فيها سؤال حسب دوره ويبحث عن اإلجابة في أجزاء البازل ،فقط اإلجابات
الصحيحة ّ
تركب الصورة.

نسر أثناء طيرانه فوق خطوط كهرباء عالية الجهد في
هضبة الجوالن .رسم :طوفيا كورتس

• األجزاء البيضاء التي ال يوجد عليها صورة ّ
يركب عليها اإلطار .من الممكن ترتيب هذه األجزاء كيفما
شئتم ،ال يهم أين توضع هذه األجزاء.

ب  -مشاهدة فيلم "النسر األخير"
تأليف بنية بن نون ،1996 ،قراءة – شيرا جارا (مدة الفيلم  :40دقيقة) .
1

ج  -تحضير صورة ظلية للنسر رخم ،العقاب ،النسر
تحضير الصورة الظلية حسب التوجيهات في القرص األول.
تحضير صور ظلية بالحجم الطبيعي؛ .1×1
نقاط مهمة وأساسية في الفعالية:
الحصول على معلومات بالنسبة لحجم الطيور الجارحة التي تتغذى على الجيف ،بمقارنته مع جسم
الطالب.

األدوات المطلوبة:
أربع أوراق شفافة  +جهاز عرض الشرائح.
أوراق بيضاء بحجم  3×2متر  +الصق أو معجونة الصقة على الحائط.
أربعة ألواح أو بوليجال أو كرتون مقوى.
ألوان طوش ،مقصات ،ألوان مختلفة.
شريط الصق باتجاهين.
سير العمل:
ّ
نحضر عددا من المراحل في البداية ؟ أم أن نقوم بجميع
مالحظة للمعلم :من المستحسن أن نفكر ،هل
المراحل سوية مع الطالب؟
صوروا الصور الظلية على ورق شفاف .سلطوا ضوء جهاز عرض الشرائح على ورقة بيضاء ملصقة
على الحائط ،وبعدها أبعدوا الجهاز حتى تحصلوا على الصورة الظلية في الحجم المرغوب.
انسخوا الصورة الظلية على األلواح الكرتونية وادعوا أحد الطالب المتبرعين لطي يكون " نموذجً ا حيًا "
ً
الصقا باتجاهين
لطائر جارح .وألصقوا على جسمه

يمكن شراء الفيلم من قسم التسويق لسلطة البث على هاتف  02-5015647أو من الموقع
http://ecom.gov.il/IBAPirsum/homepage_he.aspx?category= 4&language=he-IL
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فعالية  1للطالب:

بطاقة هوية للنسر

اختير النسر حسب ما يظهر في موقع "الطيور المهاجرة ال تعرف الحدود" كممثل للطيور المقيمة في إسرائيل.
سنحاول في هذه الفعالية تصميم "خطوط شكلية" للنسر ،التعلم عن مبنى جسمه ،مناطق انتشاره ،مكان عيشه ونمط
حياته ،بشكل عام وبشكل أولي.
سير العمل:
 .1جمع معلومات عن النسر حسب التوجيهات أدناه.
 .2مشاهدة الفيلم " النسر األخير"
 .3لعبة تركيب – بازل مع صورة نسر من خالل استعمال المعلومات التي جمعت.
 .4تحضير صورة ظلية للنسر بالحجم الطبيعي
 .1التعرف على النسر – جمع معلومات
أدخلوا إلى الموقع "الطيور المهاجرة ال تعرف الحدود"  www.birds.org.ilواجمعوا معلومات أساسية عن النسر:
اختاروا :مشاريع بحثية  -----نسر  -----نسر-بطاقة زيارة.
أسراب من النسور بجانب محطة إطعام في سدي بوكير .تصوير :يورام شفرير

أ .سجلوا اسم النسر باالنجليزية واسمه العلمي (بالالتينية) .هذه األسماء ستساعدكم في البحث عن معلومات أخرى عن
النسر في اإلنترنت.

ح .في أي األماكن التي يعشش فيها النسر ً
وفقا لميزات بيت التنمية؟


ب .ألي مجموعة ينتمي النسر؟ وألي عائلة؟






ت .ما هو طول جسم النسر؟ وما هو عرض جناحيه؟ وما هو وزنه؟

خ .ما هي الخطورات التي تهدد النسور؟



ث .تمعنوا بخارطة انتشار النسور وعرّ فوا مجال-عيشه من الناحية الجغرافية.


ج .ما هي ميزات بيت التنمية الذي يعيش فيه النسر؟
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د .كم كائنا تع ّد اليوم الكثافة السكانية للنسور في البالد؟

أسئلة وأجوبة للعبة البازل
االسئلة

االجابات غير الصحيحة

االجابات الصحيحة

لماذا النسر أصلع (ليس أصلع تماما لكنه عند عنقه مغطى بريش
الزغب القصير)؟

العنق المغطى بريش الزغب يساعد في إخراج الحرارة بشكل
ناجع وكذلك في تبريد جسم النسر .كذلك يستطيع النسر
إدخال عنقه األصلع عميقا داخل أحشائه.

تعد ظاهرة الصلع جذابة في نظر النسور ؛ ريش الرأس والعنق طويل
ويشكل عائقا على الرؤيا والسمع ؛ ريش العنق يعرقل عملية الطيران ؛ من
السهل تغيير ريش الزغب القصير والقليل في فترة تبديل الريش.

مم يتغذى النسر؟

من الجيف.

من صيد األفاعي ؛ الكرز ؛ األرانب

أين يعيش النسر؟

في منحدرات صخرية

على األشجار في األحراش أو المزارع ؛ في البنايات المهجورة ؛ على أعمدة
الكهرباء ؛ على األرض ؛ على شاطئ البحر

كيف يمكن التمييز بين نسر ذكر وبين نسر أنثى في الطبيعة؟

ال توجد بينهم أي فروق خارجية

األنثى ترقد ؛ األنثى أكبر حجما ؛ ألوانهم مختلفة.

كم من الوقت يبقى الفرخ في العش حتى يتفتح ويبلغ؟

حوالي  120يوما بالمعدل

 30يوم ؛  45يوم ؛  90يوم

كم يلد النسر من الفراخ في السنة؟

فرخ واحد

فرخين ؛  3أفراخ ؛  5أفراخ

عرض جناحي النسر هو:

 2.7متر

 5متر ؛  1.2متر

كم يوما يستمر الرقود (الحضانة) على البيضة؟

 54يوما في المعدل

 30يومًا ؛  64يومًا ؛  7أيام

ما هو "هجر" النسر؟

الخاصة
عندما يترك الفرخ العش ليبدأ مسيرته
ّ

فرخ النسور الذي يعاني من الطفيليات وترقط في الجلد ؛ النسر الذي وصل
الى جيل البلوغ ( 5سنين)؛ النسر الذي نجح أن يأكل لوحده خارج العش
ألول مرة.

أي الكائنات التالية تتغذى على الجيف؟

النسر الرخم

باز ؛ صقر ؛

اين تتواجد مستوطنة النسور الكبيرة في اسرائيل بالسنين االخيرة؟

في وادي جامال في هضبة الجوالن.

كائنات البر في الكرمل ؛ غور يزرعائيل ؛ مغر بيت جبرين ؛ في الجليل
األعلى

ما الذي يؤدي الى اصابة النسور ويشكل خطرا على حياتها؟ (أعط ثالثة
أمثلة)

نشاطات المتجولين والمركبات الميدانية ؛ تدريبات طيران ؛
التكهرب ؛ الصيد ؛ أكل الطعام المسموم

ما الذي يؤدي الى اصابة النسور ويشكل خطرا على حياتها؟
(أعط ثالثة أمثلة أخرى)

تقلص المساحات المفتوحة ؛ إعاقات مباشرة ألماكن التعشيش ؛ حوادث
اإلصابة من الطيارات.

ما هو البعد الذي يستطيع النسر ان يعبره خالل اليوم الواحد؟

في حدود مئات الكيلومترات

 5كيلومتر ؛  20كم ؛  50كم على األكثر.

أين من السهل على النسر البحث عن غذائه؟

فوق منطقة مكشوفة كليا أو مغطاة بأعشاب قصيرة ألنه يستعمل باألساس
حاسة البصر في البحث عن الفريسة

في كل مكان في الطبيعة خاصة في المزابل الكبيرة المحيطة بالمدن ؛ فقط
في محطات اإلطعام الخاصة.
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4
اذا لم تنجحوا بايجاد بعض المعلومات ،ادخلوا الى الموقع " الطيور المهاجرة ال تعرف الحدود "
–  www.birds.org.ilووجهوا السؤال للمختص.
معلومات عامة اخرى تستطيعون أن تجدوا في مواقع اخرى بشبكة االنترنت .في كل موقع كهذا توجد
روابط اخرى ،يمكن أيضا ان تساعدكم .للبحث عن المعلومات تساعدوا باالسم العلمي للنسر أو باسمه
باالنجليزية ،مثال على ذلك:
صورة للنسر وبعض المعلومات المكتوبة:
http://www.clemusart.com/educatn/animals/gvulture.htm

موقع عن النسور
http://www.oaklandzoo.org/atoz/azgrvult.html

موقع عن النسور
http://home.wanadoo.nl/r.goedegebuur/roofvog/valegiere.html

موقع عن النسور
http://www.hawk-conservancy.org/priors/griffon.htm

نوصي جدا بـتجربة :عالم النسور – بطاقة زيارة ،حياة العائلة ،النسور في إسرائيل ،النسور في الكرمل.
http://www.geocities.com/Area51/Crater/4077/falconpage1.htm

صورة ظلية لنسر ولد في السفاري في رمات غان

النسر في محمية "جامال"

 .2مشاهدة الفيلم " النسر االخير":
استلموا من المعلم ورقة تعليمات.
 .3لعبة بازل النسر – محمية جامال:
استلموا من المعلم مجموعة بازل للتركيب مرفق معها ورقة تعليمات.
ركبوا البازل حسب التعليمات وتساعدوا بالمعلومات التي جمعتموها حتى اآلن.
 .4تحضير صورة ظلية للنسر بالحجم الطبيعي:
استلموا من المعلم توجيهات لتحضير الصورة الظلية.
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تجمع من النسور حول جيفة في محطة اإلطعام في سدي بوكير من خالل مواجهة مع الذئاب التي جاءت لتتغذى سوية معها .تصوير :يورام شفيرير
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5

"الطيور في المصادر"
كثيرً ا ما ترد الطيور في مصادرنا الدينية والثقافية .أما حاالت ورودها فمختلفة:
ً
مثاال أو نموذجً ا؛
كصور تعكس تصرفات اإلنسان؛ وتار ًة تكون وحيًا،
أحيا ًنا تأتي
ٍ
وتار ًة أخرى تُذكر في صلب النقاش إذا كان بخصوص مسائل شرعية أو مسائل البيئة
ً
(مثال وصية عدم إمساك األم في العش) .من كل هذه الحاالت تقريبًا ،نستطيع أن
نتعلم عن التن ّور البيئي الذي عهده آباؤنا وأجدادنا ،بل ونستطيع أن نستمرّ باتخاذهم
ً
ومثاال لنا.
قدوة
ً
يجلب هذا الفصل تذوقا (حول عالم الطيور) من المصادر ،ويدعو المتأمل فيه أن
يتعجّ ب ،يفحص ويقارن بين وضع التنوع البيولوجي قديمًا وحتى اليوم ،وضع البيئات
المعيشيّة ،ولربما ً
أيضا المسيرة التي قطعناها في عالقتنا مع البيئة منذ بدء الخليقة
وحتى اليوم.

الطيور في القرآن

خلفية عامة

منذ نزوله ،صار القرآن المرجع األهم في تكوين أسس اإلسالم وقوانينه ،األمر الذي ينعكس في نمو
النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ،الحديث ،التأريخ اإلسالمي وغيرها.
المراجع الكثيرة حول تفسيره ،سنة
ّ
ً
قبلي
كمصدر
أولي للديانة لإلسالمية فإن القرآن يرمز أيضا لبداية الدين اإلسالمي ولالنتقال من مجتمع ّ
ّ
إلى أمّة ذات ثقافة ترتكز على اإليمان بالقرآن -الكتاب المقدس الذي كتب باللغة العربية ليمثّل اإليمان
التوحيديّ  ،على غرار اليهود والنصارى الذين ُدعوا في القرآن "أهل الكتاب" .يتضمن القرآن بداخله
أسس الدين اإلسالمي ،القوانين ،أسس اإليمان اإلسالمي ،قصص األنبياء والرسل والشعوب القديمة ،الحكم
وغيرها ،من خالل  114سورة.
صيغ بضمير المتكلم "نحن"
يحوي القرآن بصمة إلهية تعكسها لغة تعبيره .يأتي القرآن على لسان هللا ،لذلك ِ
وأحيا ًنا ّ
أقل "أنا".
تظهر في صميم الكتاب الفكرة التوحيديّة ،التي تعتبر حجر األساس للقرآن .فجل القرآن مبني على هذه
القاعدة المركزية  -اإليمان بإله واحد ال شريك له ،لم يلد ولم يولد" .جميع القوانين اإلسالمية ،األسس والحكم
مبنية على هذه القاعدة ،ونرى هذا من خالل قصص األنبياء التي سردت بالقرآن ،حيث أن قسمًا من هؤالء
األنبياء نعرفهم من التوراة وقسم من اإلنجيل واآلخر نسمع عنهم ألول مرة من القرآن .وجميع هؤالء هم
بمثابة أنبياء ورسل مسلمين.
بحسب العقيدة القرآنية ،فإن التوراة واإلنجيل يمثالن ظهور الوحي اإللهي الواحد .اشتقاقا من هذه العقيدة،
قصصا وأفكارً ا من التوراة واإلنجيل بحيث تم مطابقتها مع الثقافة العربية للقرآن.
تبنى القرآن
ً
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تبته:
ك شكيتسر
عليزه

أ
للطيور دور في القرآن ً
أيضا .ينطلق ذكرها من ّ
لب العقيدة التوحيديّة ،فالقرآن يركز على سيطرة هللا على
الطيور ،كإثبات لقدرته ،ذكائه وزنة عرشه.
عاد ًة يذكر القرآن الطيور بصور جماعية ،ما عدا بعض المرات التي يذكر فيها اسم طير معين .حيث يطلق
القرآن على جميع الطيور االسم العام "طير".
آيات تقريبًا .هذه اآليات تأتي لتبين
لم تُذكر الطيور كثيرً ا في القرآن ،حيث إنها ذكرت في ما يقارب ٍ 10
َ
سيطرة هللا األبدية والروحانية على الطيور .نرى وصف هذه الصلة بين هللا والطيور في اآلية" :ألَ ْم ي ََروْ ا
إلَى َّ
َات لِ َقوْ ٍم ي ُْؤ ِمنُونَ " (سورة النحل ،16
ات ِفي َج ِّو السَّ َما ِء َما يُم ِْس ُكه َُّن إِلاَّ للاهَّ ُ إِ َّن ِفي ٰ َذلِ َك لآَ ي ٍ
الطي ِْر م َُس َّخ َر ٍ
ِ
اآلية  .)79يظهر هللا هنا في هذه اآلية كالمسيطر أو كأنه يمسك الطيور بصورة ملموسة .آية أخرى تبين
لنا الفكرة ذاتها ولكن بصورة مختلفة ،وهي" :أَ َولَ ْم ي ََروْ ا إلَى َّ
ات َوي َْقب ْضنَ ۚ َما يُم ِْس ُكه َُّن إلاَّ
ص َّاف ٍ
الطي ِْر َفوْ َق ُه ْم َ
ِ
ِ
ِ
َصيرٌ ")سورة الملك  ، 67آية .)19
الرَّ حْ ٰ َم ُن ۚ إِنَّ ُه ِب ُك ِّل َش ْي ٍء ب ِ
في آيات أخرى تظهر عظمة هللا حين تُصبغ الطيور بصبغة إنسانية ،وتقوم باإلطراء عن عظمته تعالى
ات َوالأْ َرْ ض َو َّ
صلاَ َت ُه
ص َّاف ٍ
ات ُك ٌّل َق ْد عَ لِ َم َ
الطيْرُ َ
وتصلي هلل ومالئكته" :أَلَ ْم َت َر أَ َّن للاهَّ َ ي َُسبِّحُ لَ ُه َم ْن ِفي السَّ َما َو ِ
ِ
يح ُه َوللاهَّ ُ عَ لِي ٌم ِب َما ي َْف َعلُونَ " (سورة النور  24آية .)41
َو َتسْ ِب َ
إن ألنسنة الطيور صلة أخرى بسيدنا داوود عليه السالم .يظهر داوود عليه السالم في عدة آيات تصف
عالقته بالطيور وسيطرته اإللهية عليها ،وفي آيات أخرى يظهر داوود عليه السالم مع الطيور حيث يهللون
َال ي َُسبِّحْ نَ َو َّ
"ف َف َّه ْم َناهَ ا سُ لَ ْي َمانَ ۚ َو ُك ًاّل آ َت ْي َنا حُ ْكمًا َو ِع ْلمًا ۚ َو َس َّخرْ َنا َم َع دَاوُو َد ْالجب َ
ويسبحون معا هلل تعالىَ :
الطي َْر
ِ
اعلِينَ " (سورة األنبياء  ، 21آية .)79
ۚ َو ُكنَّا َف ِ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
لاً
وفي آية أخرىَ ":ولَ َق ْد آ َت ْي َنا دَاوُو َد ِمنَّا َف ْض يَا ِجبَال أو ِِّبي َم َع ُه َوالطي َْر َوألَنَّا لَ ُه ال َح ِديدَ" (سورة سبأ ، 34
آية .)10
هناك آية مميزة تجسد الطيور كالبشر ،حيث إنها تصف الطيور وباقي الكائنات الحية كاألمم ،ال فرق بينها
لأْ َ
اح ْي ِه إِلاَّ أُ َم ٌم
ض َولاَ َطا ِئ ٍر ي َِطيرُ ِب َج َن َ
وبين والبشر ،وهللا المسيطر والمتحكم بجميعهاَ " :و َما ِم ْن دَابَّ ٍة ِفي ا رْ ِ
ْ
ْ
َ َ ُُ
اب ِم ْن َش ْي ٍء ۚ ثُ َّم إِلَ ٰى َرب ِِّه ْم يُحْ َشرُ ونَ " (سورة األنعام  ،6آية .)38
أمْثالك ْم ۚ َما َفرَّ ط َنا ِفي ال ِك َت ِ
أنواع الطيور في القرآن:
في القرآن ،تتصل الطيور بقدرة هللا على إحياء الموتى .وفقا للقرآن أمر هللا سيدنا إبراهيم عليه السالم
أن يأخذ بأربعة أنواع من الطيور-بدون ذكر أسماء الطيور أو اإلسهاب بمعلومات عنها ،لكي تكون ً
إثباتا
قاطعًا لقدرة هللا على إحياء الموتى – الشيء الذي يكرر مرات عديدة في سور مختلفة ومضامين مختلفة
في القرآن.
في المضمون اآلتي ،يظهر أمر هللا لسيدنا إبراهيم عليه السالم بعد طلب األخير من هللا أن يريه كيفية
ال أَ َولَ ْم تُ ْؤ ِمن َق َ
ْف تُحْ يي ْالمَوْ َتى َق َ
إحياء الموتىَ " :وإ ْذ َق َ
اهي ُم َر ِّب أَ ِر ِني َكي َ
ال بَلَى َو ٰلَ ِك ْن لِي َْط َم ِئ َّن َق ْل ِبي
ال إِب َْر ِ
ِ
ِ

صفات فريسة طير السماء

ال َف ُخ ْذ أَرْ َب َع ًة ِمنَ َّ
َق َ
صرْ ُه َّن إِلَي َْك ثُ َّم
الطي ِْر َف ُ
اجْ َع ْل عَ لَى ُك ِّل َجب ٍَل ِم ْنه َُّن جُ ْزءًا ثُ َّم ا ْدعُ ه َُّن
ي َْأ ِتي َن َك َس ْعيًا َواعْ لَ ْم أَ َّن للاهَّ َ عَ ز ٌ
يز َح ِكي ٌم"
ِ
(سورة البقرة  ،2آية .)260
فسّ رت المصادر اإلسالمية التي تلت
القرآن أن أنواع الطيور األربعة هي:
الطاووس ،الديك ،الغراب والحمامة.

خلق طيور السماء
يذكر القرآن في إطار وصف قدرة
الخلق اإللهية ،معجزة هللا في خلق طائر
من تراب وروح على يد عيسى عليه السالم .شخصية عيسى عليه السالم جسدت في القرآن كصانع
المعجزات.
تأتي قدرة عيسى عليه السالم على خلق طائر في القرآن كإثبات للمعجزات التي يقوم بها هللا تعالى بواسطة
رسله وأنبيائه ،الذين يخضعون له .هكذا يشار في اآليتين التاليتين إلى أساطير نصرانية لم تذكر في اإلنجيل:
الطين َك َه ْي َئ ِة َّ
يل أَنِّي َق ْد ج ْئتُ ُك ْم بآ َي ٍة ِم ْن َرب ُِّك ْم أَنِّي أَ ْخلُ ُق لَ ُك ْم ِمنَ ِّ
" َو َرسُ ولاً إلَى َب ِني إسْ َرا ِئ َ
الطي ِْر َفأَ ْن ُف ُخ ِفي ِه َفي َُك ُ
ون
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لأْ
لأْ
ُ
َ
ص َوأُحْ يي ْالمَوْ َتى بإ ْذن للاهَّ ِ َوأُ َنبِّئُ ُك ْم ب َما َت ْأ ُكلُونَ َو َما َت َّد ِخرُ ونَ ِفي بُيُو ِتك ْمُ
َطيْرً ا ِبإِ ْذ ِن للاهَّ ِ َوأب ِْر ُئ ا َ ْك َم َه َوا ب َْر َ
ِ
ِ
ِِ ِ
إِ َّن ِفي ٰ َذلِ َك لآَ ي ًَة لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم م ُْؤ ِم ِنينَ " (سورة آل عمران  ،3آية  .)49هذه الفكرة تظهر في سورة أخرى
وتبين كالم هللا الموجه إلى سيدنا عيسى عليه السالم للتشديد على قدرة هللا على الخلقَ ..." :وإِ ْذ َت ْخلُ ُق ِمنَ
الطين َك َه ْي َئ ِة َّ
ِّ
الطي ِْر ِبإِ ْذ ِني َف َت ْن ُف ُخ ِفي َها َف َت ُك ُ
ون َطيْرً ا ِبإِ ْذ ِني" (سورة المائدة  ،5آية .)110
ِ
طير السماء كطعام شهي في جنة عدن للطيور
لقد ظهر الطير في الحديث عن جنة عدن ووصفها عدن .إن القرآن يسهب في وصف النعم التي يحظى بها
المؤمنون الصادقون في دنيا اآلخرة ويذكر منها الملبس ،الجواهر ،النساء العذارى الالتي ينتظرنهم ،الطعام
والشراب .من هذه النعم يذكر أيضا لحم الطيور التي يوجد منها بكثرة في الجنةَ " :ولَحْ ِم َطي ٍْر ِممَّا ي َْش َت ُهونَ "
(سورة الواقعة  ،65آية .)21

من جهة أخرى ،يشير القرآن إلى قدرة الطير على افتراس اإلنسان ،وذلك كدليل آخر كي يؤمنوا باهلل،
قدرته ووحدانيته.
يذكر في القرآن طير مفترس في قصة يوسف عليه السالم كونه مفسرً ا لألحالم .حيث أن القصة تدور حول
توجه عبدين مصريين إلى سيدنا يوسف عليه السالم ،بطلب أن يفسر لهما حلميهما .طلب أحدهما تفسير
الحلم اآلتي" :رأيت (في منامي) أنني احمل على رأسي الخبز والطيور تأكل منه" ،كما في اآليةَ " :ود ََخ َل
صرُ َخمْرً ا َو َق َ
َم َع ُه السِّ جْ نَ َف َتيَان َق َ
ال الآْ َخرُ إِنِّي أَ َرا ِني أَحْ ِم ُل َفوْ َق َر ْأ ِسي ُخب ًْزا َت ْأ ُك ُل
ال أَ َح ُد ُه َما إِنِّي أَ َرا ِني أَعْ ِ
ِ
َّ
ْ
َ
َّ
الطيْرُ ِم ْن ُه َنب ِّْئ َنا ِب َت ْأ ِويلِ ِه إِنا َن َراك ِمنَ المُحْ ِس ِنينَ " (سورة يوسف  ،12آية .)36
َ
َ
وقبل أن يفسر سيدنا يوسف عليه السالم الحلم قال لهماَ " :ما َت ْعبُ ُدونَ ِم ْن ُدو ِن ِه إِلاَّ أسْ َما ًء َس َّميْتُ ُموهَ ا أ ْنتُ ْم
َوآبَا ُؤ ُك ْم َما أَ ْن َز َل للاهَّ ُ
َْ
ان إن ْالحُ ْك ُم إلاَّ للِهَّ ِ أَ َم َر أَلاَّ َت ْعبُ ُدوا إلاَّ إيَّا ُه ٰ َذلِ َك ال ِّد ُ ْ َ ٰ َ َ ْ َ
اس
ين القيِّ ُم َول ِك َّن أكث َر النَّ ِ
ِب َها ِم ْن سُ لط ٍ ِ ِ
ِ ِ
ِ
لاَ َيعْلَ ُمونَ " (سورة يوسف  ،12آية .)40
ِ
َ
َ
ُ
احبَي السِّ جْ ِن أمَّا أ َح ُدك َما
من بعد ذلك قال سيدنا يوسف عليه السالم لصاحب الحلم إن قدره
َ
الصلب" :يَا َ
ص ِ
ْ
َفيَسْ ِقي َربَّ ُه َخمْرً ا َوأَمَّا الآْ َخرُ َفي ُْصلَ ُب َف َت ْأ ُك ُل َّ
ض َي الأْ َمْرُ الَّ ِذي ِفي ِه َتسْ َت ِْ
َان" (سورة يوسف
ي
ت
ف
الطيْرُ ِم ْن َرأ ِس ِه ُق ِ
ِ
 ،12آية .)41
تأتي صفة االفتراس لدى الطيور لتصور مصير الذين يشركون باهلل ً
آلهة أخرى .في إطار النزاع القرآني
ضد عبادة األصنام ،يشبه القرآن الذين يعبدون األصنام كالذين هبطوا من السماء ُ
وخطفوا على يد الطيور:
َ
"حُ َن َفا َء للِهَّ ِ َغي َْر م ُْشر ِكينَ ب ِه َو َم ْن ي ُْشر ْك باللهَّ ِ َف َكأَنَّ َما َخرَّ ِمنَ السَّ َما ِء َف َت ْخ َط ُف ُه َّ
الطيْرُ أوْ َته ِْوي ِب ِه الرِّ يحُ ِفي
ِ ِ
ِ
ِ
يق" (سورة الحج  ،22آية .)31
َم َك ٍ
ان َس ِح ٍ

مجموعات الطيور

للطيور دور غير اعتيادي في طرد الجيوش الغازية ،حيث يمكن هلل أن يهزم أعداءه بواسطة الطيور" :أَلَ ْم
َت َر َكي َ َ َ َ
ْ
َ
َ َ
يل ،أَلَ ْم يَجْ َع ْل َك ْي َد ُه ْم ِفي َت ْضلِ ٍ َ َ َ
ار ٍة
يه ْم ِب ِح َج َ
اب ال ِف ِ
ْف َف َعل َربُّك ِبأ ْص َح ِ
يلَ ،وأرْ َسل عَ لي ِْه ْم طيْرً ا أب َِابيلَ ،ترْ ِم ِ
ْ
ول" (سورة الفيل .)105
يلَ ،ف َج َعلَ ُه ْم َك َع ْص ٍف َمأ ُك ٍ
ِم ْن ِسجِّ ٍ
ُ
تروي السورة قصة الجيش الحبشي الذي ُهزم على يد مجموعة من الطيور (بأمر هللا) .أوقع بالجيش الحبشي
في إطار محاوالته للسيطرة على نصف الجزيرة العربية وحصار مكة  -المدينة التي توجد بها الكعبة والتي
ولد فيها سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم .-استعان الجيش الحبشي حينها بالفيلة كي يشن هجومه ولكن ت ّم
ص ّده على يد طير أبابيل بأمر من هللا ،التي رمت بحجارة من سجيل وهزمت الجيش الحبشي.
تربط المصادر بين هزيمة الجيش الحبشي وفشل حصارهم على مكة والكعبة وبين والدة سيدنا محمد صلى
هللا عليه وسلم ،الذي ولد بعد الحصار بوقت قصير في سنة  570ميالدية .أصبحت ترمز هذه القصة إلى
هزيمة العدو في مكة أمام الكعبة ،وبقيت في أذهان المسلمين مع تقلب أجيالهم.
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قسم

5
ب

هناك تطرق إلى ثالثة أنواع من الطيور في القصص القرآني والتوراتي:
 .1الغراب
 .2السلوى
 .3الهدهد
يؤدي الغراب رسالة هامة هي حكمة هللا من وراء قصة قابيل وهابيل ،ويذكر السلوى في قصص بني
إسرائيل في الصحراء ،وأما الهدهد يظهر كشخصية مركزية في قصة سيدنا سليمان وملكة سبأ.
الغراب
يظهر الغراب في قصة قابيل وهابيل وهو يحفر باألرض لكي يغطي هابيل .لقد بُعث الغراب بأمر من هللا
لأْ َ
"ف َب َع َث للاهَّ ُ
ُ
لكي يحفر باألرض ويدفن جثة هابيل ،بعد أن قتله أخوه قابيلَ :
ض لِي ُِر َي ُه
ُغ َرابًا َيب َْحث ِفي ا رْ ِ
ُ
َ
َ
ْ
ْف يُ َواري َسوْ َء َة أَ ِخي ِه َق َ
ال يَا َويْلَ َتا أَعَ َج ْز ُت أَ ْن أَ ُكونَ ِم ْث َل ٰهَ َذا ال ُغ َر ِ َ
َكي َ
اريَ َسوْ َء َة أ ِخي َفأ ْصب ََح ِمنَ
اب فأ َو ِ
ِ
النَّا ِد ِمينَ " (سورة المائدة  ،5آية  .)31ال توجد مطابقة بين النص القرآني واآلخر التوراتي ،لكن مع ذلك
ففكرة الغراب آكل لحوم الموتى ،قد أدمجت من النص التوراتي ،لكنه قد حمّل وظيفة ال تتوافق مع طعامه،
ولربما في هذا حكمة من هللا ،فالغراب آكل لحوم الموتى ،لم يتغذ على لحم هابيل ،بل دفنه! وكل هذا يدل
على عظمة هللا الذي يتحكم بالكائنات وتنصاع له.
السلوى
السلوى يذكر في التوراة كطعام أنزل من السماء بأمر من هللا إلى بني إسرائيل .وفي القرآن يخاطبهم هللا
َات َما َر َز ْق َن ُ
اك ْم َو َما
تعالى بشكل مباشرَ " :و َظلَّ ْل َنا عَ لَي ُْك ُم ْال َغ َما َم َوأَ ْن َز ْل َنا عَ لَي ُْك ُم ْال َم َّن َوالسَّ ْل َوى ُكلُوا ِم ْن َطيِّب ِ
َظلَمُو َنا َو ٰلَ ِك ْن َكانُوا أَ ْن ُف َس ُه ْم ي َْظلِ ُمونَ " (سورة البقرة  ،2آية .)57
الهدهد
يحمل طير الهدهد هذا االسم نسبة إلى صوته .حيث أن اسمه مأخوذ من صوته الحقيقي (أو هوب هوب
كما في االسم األجنبي.)Upupa :
يحظى الهدهد باهتمام كبير وغير عادي في القرآن (أنظر :سورة النمل  ،27اآليات ،)20-40 :فهو يظهر
كملتقط للمعلومات عن مملكة سبأ من أجل سيدنا سليمان وكمرسل لملكة سبأ رسالة منه.
لقد التقط الهدهد المعلومات وأتى بها إلى سيدنا سليمان من خالل رحلته ،عن مملكة سبأ وشعوبها الذين كانوا
يعبدون األصنام .هذه القصة نفسها موجودة في النص التوراتي ً
أيضا (أنظر :שם ,פסוק .)26
ً
مسؤوال عن الدعوة لإليمان بإله واحد ووحيد ،الهدهد لكي
رسل سيدنا سليمان  -كونه نبيًا إسالميًا
لقد أَ َ
يوصل رسالة منه إلى ملكة سبأ .نهاية القصة عبارة عن ترك ملكة سبأ ديانة األوثان واالنتقال للديانة
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التوحيدية .قصة مماثلة نجدها في النص التوراتي (מלכים א' פרק י' ,1-13 ,דברי הימים ב' פרק
ט'.)1-12 ,
ضمن العادات اإلسالمية ما بعد القرآن ،وفي الثقافة العربية عامة ،أضيف إلى هذه القصة قصص ثانوية
أخرى عن اللقاء بين سيدنا سليمان عليه السالم وملكة سبأ التي عرفت باسم بلقيس.
لقد عرف الهدهد في المصادر ما بعد القرآن باسم "هدهد سليمان" أضافت هذه المصادر وأسهبت في وصف
صفات الهدهد القرآني ،وفي صفته المميزة بإيجاد المياه أينما كانت عميقا في باطن األرض .يحكى أن سيدنا
سليمان عليه السالم استعان بالهدهد لكي يجد المياه أثناء أداء رحلة الحج إلى الكعبة في مكة المكرمة.

تروي قصص أخرى موضوع تصرف الهدهد وصفاته اإليجابية بشكل عام .حيث أن بعض القصص تروي
أن أنثى الهدهد ال تبحث عن زوج لها بعد موت زوجها ،وأنها تطعم آباءها في شيخوختهم.
اللون الذي يظهر على ظهر الهدهد يبين العالقة مع األم ،حيث أنه بحسب ما كان يحكى ،الهدهد غطى جثة
أمه وحملها على ظهره حتى وجد مكا ًنا يضعها فيه ،ولهذا ظهره بني اللون.
بحسب الحديث والسنة فإن الهدهد يظهر كطير محمي .وهكذا محمد صلى هللا عليه وسلم يقول" :حرم أكل
الهدهد" ومن هنا ،فإن لحم الهدهد محرم لألكل ،ولكن هناك بعض علماء الدين الذين سمحوا بأكله.
يحتل الهدهد مكانا كبيرا في الثقافة العربية ،ليس فقط بسبب مظهره وألوانه المتنوعة (لقد تم اختيار الهدهد
الطير القومي لدولة إسرائيل في سنة  ،)2008وإنما أيضا كونه يحمل صفة التقاط المعلومات وتوصيل
الرسائل ولهذا كان رمز المخابرات األردنية حتى سنة  .1993باإلضافة إلى ذلك ،فان هناك طائرات معينة
منها الحربية التي تطلق على نفسها اسم "هدهد".

ج
إن القرآن يوفر معلومات أساسية بالنسبة لصفات ومميزات التصرف لدى الهدهد لعلم الحيوان .يمكن أن
نلخص المعلومات التي يوفرها القرآن لعلم الحيوان بوصف طريقة طيران الهدهد.
باإلضافة ،فإن القرآن يوفر معلومات حول كون الهدهد يحظى بصفات بشرية وباألخص عن قدرته على
التكلم .الصفات البشرية للهدهد جاءت لتبين وجود اإليمان بإله واحد قادر على كل شيء.
إعطاء الهدهد صفات بشرية جاء ليؤكد أن هللا هو المسيطر على جميع مخلوقاته وليعزز اإليمان بإله واحد
ووحيد .من ضمن ذلك ،يذكر الحديث بين سليمان عليه السالم والهدهد الذي بإطاره ينطق الهدهد بالشهادتين
(أول أركان اإلسالم  -أشهد أن ال اله إال هللا).
بسبب استخدام القرآن للتشبيهات األسطورية والشعبية فإنه يصف تصرفات طيور مستعمال مصطلحات من
علم الحيوان ،لعكس المقصد والهدف من هذا الكتاب المقدس .هذه الصفة موجودة تجاه جميع الحيوانات
التي ذكرت بالقرآن ،وتـضم -بخالف الشعر واألدب العربي القديم ،-معلومات علمية عن الطيور وباقي
الحيوانات.

هدهد يجلب عقرب لفراخه في كيبوتس مشآبي سديه
تصوير :دبي قلعي
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قسم

5

شيلوني
داليت روم -ي عمر
 :راض
ترجمة

ب .الطيور في التوراة

ورد ذكر الطيور في التوراة في سياقين .السياق األول يتطرق إلى مكانة الطيور في حياة اإلنسان ،في حين
تظهر الطيور في السياق الثاني كمجموعة أو أفراد لغرض التشبيه.
في السياق األول تستغل الطيور لفائدة اإلنسان ،وفي الثاني ينفعل المشاهد لها ويتعلم منها في طريقة مجازية
عن عالمه.

الطيور في حياة اإلنسان:
للطيور دور هام في اقتصاد اإلنسان وفي طعامه ،وهكذا فهي مصنفة إلى فئتين ،طيور نجسة ،مقابل طيور
طاهرة (سفر الالويين  )13 - 25 ،11أو الطير الطاهر (سفر التثنية .)11 - 19 ،14
هنالك تشديد على الطيور التي يمنع أكلها وقد ذكرت أسماؤها في قوائم طويلة كما هو الحال في سفر التثنية
 11 "11-20:،14كل طير طاهر تأكلون 12 .وهذا ما ال تأكلون منه ،النسر والنسر الملتحي ونسر النقب
والعقاب 13 .والحدأة والعقاب الحوّام على أجناسه  14وكل غراب على أجناسه  15والنعامة والسّ بد والنّورس
وبومة الخرب والبومة األذناء والبومة والرخمة المصرية وعقاب السمك واللقلق ومالك الحزين.
على أجناسه والهدهد والخفاش 19 .وكل دبيب الطير نجس لكم .ال يؤكل 20 .كل طير طاهر تأكلون.
الطيور التي يسمح بأكلها ،الطاهرة ،وبالرغم من أنها تفتتح وتغلق القائمة ( )20 ،11إال أنها لم تذكر
بأسمائها ،وعمليا فإننا نميز الطيور الطاهرة كتلك التي يسمح بتقديمها كأضحية (قربان):
اليمام أو أفراخ الحمام (الالويين  ،14 ،1وكذلك  ،7 ،5والتكوين  :9 ،15يمامة وحمامة وكذلك الدوري
(المزامير"  )4 ،84أو الطيور التي يسمح بأكلها السلوى (الخروج( ،)13 ،16 ،العدد ،)31 - 32 ،11
كما وانظروا "طيور" على طاولة نحميا (نحميا
.)18 ،5
هل من صياغة القاعدة سلباً(الالويين ،11
 13فصاعدا) وإيجابا (التثنية  )11 ،14يجب
أن نفترض إن الطيور التي لم تعد في قائمة
الطيور النجسة سمح بأكلها.
التوراة ال تعطي جوابا لهذا التساؤل ،وعلى
العكس من القواعد المتبعة بشأن البهائم
(الالويين  )3 ،11أو بالنسبة للسمك (هناك
 ،)9 - 10ال تظهر في التوراة توجيهات
للتمييز بين الطيور الطاهرة والنجسة)1( .
الطيور الطاهرة تستخدم في نوعين من
االحتفاالت .بداية في حفل توقيع العهد ،الذي
قطعه هللا لسيدنا إبراهيم بين أشالء القرابين
التي قدمها إليه تعالى(التكوين ،)9 ،15
نورس .تصوير :اساف ميروز
وبصورة دائمة في احتفاالت طهارة المريض
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من الجذام(الالويين )1( )1 - 7 ،14اكتملت القواعد في المصادر الشرعية الربانية ،مثل الجمارا (وهو
اسم عام لكل كتاب من كتب التلمود التي تضم فصول المشناة وتفاسيرها بال فصول المشناة نفسها).
يقول الحاخام جمليئيل :طائر يفترس ويأكل ،من المعروف انه نجس ،يوجد له إصبع زائد ،حوصلة
وقانصته تتقشر الخ.
و في تطهير البيت المصاب بالجذام (هناك.)49 - 53 ،
ذكر صيد الطيوربضع مرات في التوراة ،وهو صيد يعتمد على دفن فخ )2( .صورة الصيد معروضة
بصورة مركبة في عاموس  :5 ،3هل يسقط عصفور في فخ األرض وليس له شرك .هل يرفع فخ عن
األرض وهو لم يمسك شيئا .العصفور يسقط على الفخ (للتمييز عن السقوط في الشرك) ،أي انه كعادة
الطيور الجارحة التي تنقض أرضا لوجود شرك في الفخ وهو الطعم كما هو الحال للشرك في صموئيل
األول  ،21 ،18وكذلك األمر في هوشع  ،8 ،9وفي المزامير .7 ،124
الفخ والشرك إذا ليست مجرد أسماء مرادفة لألداة التي تصاد بها الطيور ،بل أن الفخ هي الشبكة التي
يصاد بها والشرك هو الطعم الذي يجذب الطيور إلى المصيدة (هناك اقتراح آخر يشير إلى أن "الفخ"
هو األداة التي تشغل الشرك وتطرح العصفور أرضا) )3(.على أية حال ،يبدو أنه وفقا لألسئلة البالغية
التي يطرحها عاموس فإن السقوط المفاجئ للعصفور على األرض والذي كانت بدايته برغبة الصيد،
يجعلها موضوع الصيد ،وهي التي تصاد بيد اإلنسان بصورة مفاجئة.
قانون واحد فقط من قوانين التوراة يخص عالقة اإلنسان بالعالم الحسي للطيور .قانون (فريضة) إطالق
األم قبل أخذ الفراخ أو البيض من العش ،والذي يخلق استعارة مجازية من عالم األحاسيس البشرية
وينقلها إلى نظام العالقة بين األم التي ترقد على البيض وفراخها (التثنية  :)7- 6 ،22إذا اتفق قدامك
عش طائر في الطريق في شجرة ما أو على األرض في فراخ أو بيض وأالم حاضرة الفراخ أو البيض
فال تأخذ األم مع األوالد .أطلق األم وخذ لنفسك األوالد لكي يكون لك خير وتطيل األيام.
يحدد هذا القانون شهية الصيد لدى اإلنسان ،ويتوجه إلى الرحمة الموجودة لديه .يمنع على عابر السبيل
أخذ األم واألبناء ،أي أنه يقضي على العائلة بكاملها .األمر بإطالق سراح األم والسماح بأخذ الفراخ
يفسر بطريقتين :بنا ًء على التفسير األول فإن إطالق سراحها يحد من القسوة ،حيث نحول بذلك دون
معاناتها حيال رؤية صغارها وهي تؤخذ منها(ابن عزرا ،رابي موشيه بن ميمون).
رغم انه مفهوم أنها ستكتشف عند عودتها للعش لألمر ،مما يجعلها تعاني من جراء ذلك)4( .
تفسير آخر هو الحاجة الملحة في الحفاظ على أنواع الطيور ،فإطالق سراح األم يمكنها من مواصلة
حياتها ووضع البيض والعناية بالفراخ ،وبذلك تهتم باستمرار وجود جنسها في األجيال القادمة (موشيه
بن ميمون وابربنال) .وإذا كان األمر كذلك فإن هذا القانون فيه تعبير واضح لقضية "الحفاظ على
الطبيعة".
( )2السلوى في عملية دفن الذين اشتهوا (العدد  )31 - 35 ،11بعثها هللا من فوق البحر وساقها إلى

المحلة وما حولها ،ولم يذكر فيما إذا تم اصطيادها بالشبكة كما تصاد السلوى في شمال سيناء حتى
اليوم.
( )3هذا االقتراح لتفسير الفخ والشرك ورد لدى شالوم .م باول ،عاموس ،القدس وتل أبيب :ماجنس وعام
عوبيد ،1955 " ،صفحة  ،61 - 62وكذلك لدى مئير فايس ،سفر عاموس ،القدس ،ماجنس ،1992
صفحة .79 - 80
( )4األمر بإطالق األم لكي ال ترى أخذ أبنائها يشبه القوانين المتعلقة بالحيوانات وأبنائها وتلزم اإلنسان
باحترام العالقة بين اآلباء واألبناء ،الالويين :27 - 28 ،22
 27متى ولد بقر أو غنم أو معزى يكون سبعة أيام تحت أمه ثم من اليوم الثامن فصاعدا يرضى به قربان
وقودا للرب 28 .وأما البقرة أو الشاة فال تذبحوها وابنها في يوم واحد ،وهذا على ما يبدو السبب في منع
طبخ الجدي في حليب أمه ،الخروج  19 ،23وكذلك  26 ،34والتثنية .21 ،14
شهادة أخرى على حماية الطبيعة نجدها في قائمة البضائع الثمينة لدى الملك سليمان،الملوك األول،
:22 - 23 ،10
 22ألنه كان للملك في البحر سفن ترشيش مع سيفان حيرام فكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل ثالث
سنوات أتت سفن ترشيش حاملة ذهب وفضة وعاج وقرودا وببغاوات.
 23فتعاظم الملك سليمان على كل ملوك األرض في الغنى والحكمة .إحضار القرود والببغاوات من
المفترض ،فيه تعبير عن الغنى واالحترام العالمي الذي حضي به الملك .مثل هذا األمر اتبعه الكثير من
الملوك في أرجاء الشرق القديم ،وهذه العصافير (إلى جانب القرود) احتفظوا بها حية بالقصر وتحولت
إلى جزء من مجموعة األحياء التي جمعها الملك ،عنصر متعدد األلوان في "حدائق الحيوان" القديمة.
()5

الطيور في لغة التشبيه
كثيرة وغنية لغة التشبيه والتي يمكن أن نجد فيها تمع ًنا بشكل مفصل في أنماط حياة الطيور.
صور من عالم الطيور وحياتها تستخدم في التوراة من أجل التعلم والتعليم حول عالم اإلنسان كفرد أو
كشعب ،عن أعدائه ،وفي كثير من األحيان حول الطريقة التي يصف بها اإلنسان إلهه وعالقة هللا مع
الشعب .نشير فيما يلي إلى بضعة جوانب من حياة الطيور والتي تستعمل مجازا في التوراة.
الطيران :حرية الحركة التي تمنحها عملية الطيران ،الحرية التي تجعل الطير يقطع حدود شعوب وتكون
أسراب من الطيور فوق عدد من البلدان ،موجودة في أساس نبوءة العزاء إلسرائيل ويهودا( .اشعيا،11 ،
 :13 )13 - 16فيزول حسد أفرايم وينقرض المضايقون من يهودا .أفرايم ال يحسد يهودا ويهودا ال يضايق
أفرايم 14 .وينقضان على أكتاف الفلسطينيين غرباً وينهبون بني المشرق معاً ،يكون على ادوم ومواب
امتداد يدهما وبنو عمون في طاعتهما :15
ويبيد الرب لسان بحر مصر ويهز يده على النهر بقوة ريحه ،ويضربه إلى سبع سواق ويجيز فيها باألحذية.
 :16وتكون سكة لبقية شعبه التي بقيت من آشور ،كما كانت إلسرائيل يوم صعوده من أرض مصر.
التعاون بين إسرائيل ويهودا وصف كالطيران المشترك ،حيث ذكر أنهم طاروا غرباً،غرباً إلى بالد

الفلسطينيين وكذلك شرقاً إلى شعوب شرق األردن (أدوم مواب وعمون) .وقد أكمل هللا هذه العملية في
ً
وشماال
الجنوب إلى بحر مصر
إلعادة من هجّ روا إلى أشور ،ونبوءة العزاء تحيط بالعالم القديم كله.
من بين سائر الطيور ترتبط السرعة ،القوة والمسافة التي تقطع عند الطيران بالنسر ( ،)vultureوهكذا فإن
هللا يصف إ خراج الشعب من مصر وإحضاره إليه ،كحمل الشعب على "أجنحة النسور" ،الخروج :4 ،19
أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين ،وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي.
طيران النسر السريع والذي يكون في لحظة هنا وفي لحظة ثانية يختفي عن العين ،يشبه غنى اإلنسان
والذي يطلب منه بأال يتعب لوصوله ذلك أن الغنى أيضا قد يكوّن أجنحة ويختفي مرة واحدة ،وهكذا في
سفر األمثال  4 - 5 ،23ورد ما يلي:
( )5عن جميع األحياء وإقامة حدائق حيوانات في بالد ما بين النهرين ،انظروا:
Vernon K.Kisling (ed)،Zoo and Aquariom Hestory:Ancient Animal Collections to
"Zoological.. Gardens،Boca Raton" Fla:CRC Press،2001،8-10

 4ال تتعب لكي تصير غنياً كف عن فطنتك 5 .هل تطير عينك نحوه وليس هو ألنه إنما يصنع لنفسه
أجنحة كالنسر يطير في السماء.
القوة الكامنة في أجنحة النسر هي أساس مهم للعزاء لمن يعرفون كمنتظري الرب ،سفر أشعيا :31 ،40
 28أما عرفت أم لم تسمع .هللا الدهر الرب خالق أطراف األرض ال يكل وال يعيا .ليس عن فهمه فحص.
 29يعطي المعيي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة 30 .الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثراً31 .
وأما منتظرو الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور ،يركضون وال يتعبون يمشون وال يعيون.
على العكس من الفتيان والغلمان الذين ضعفوا ،فإن "منتظرو الرب" يجددون قوتهم ويرفعون أجنحة
كالنسور .صورة التجدد هذه ارتبطت بالنسر أيضا في المزامير  :5 ،103يتجدد مثل النسر شبابك ،وبهذا
الشأن يورد الحاخام دافيد بن يوسف قمحي أقوال الراب سعاديا جاؤن :كتب الحاخام سعاديا رحمه هللا أن
النسر يعلو في السماء عاليا جدا لعشر سنوات ،ويقترب من حر النار ،ويلقي نفسه في البحر من شدة الحر،
ويتساقط ريشه ويتجدد بعد ذلك يعود إلى شبابه ،وهكذا دواليك كل عشر سنوات حتى المائة ،وفي السنة
المائة يرتفع كعادته فيسقط في البحر ويموت .تجديد الشباب ،تجديد الريش ،الذي ينسب للنسر ما هو إال
إعادة لخرافة طائر الرمل المعروفة من سفر التكوين ومن خرافات الشعوب المجاورة.
الطيران السريع يشير إلى بطولة شاؤول ويهونتان وندب داوود لهم :أخف من النسور وأشد من األسود
(صموئيل الثاني )23 ،1 ،إال أنه في العديد من المرات يستعمل هذا التشبيه لوصف هجوم عدو على
إسرائيل.يرمز النسر لقدوم العدو من أطراف البالد بسبب كبر حجمه وسعة فتحة جناحيه (طول النسر
 100 - 144سم وفتحة جناحيه  280سم) .بسبب سرعة طيرانه وطريقته الخاصة في االنقضاض على
فريسته يحلق النسر على ارتفاع كبير فوق فريسته (قد يحلق على ارتفاع  1000متر) بقوة وبسرعة كبيرة
(سرعة تزيد عن  60كم/ساعة وقد تصل  140كم/ساعة) ،وينقض عليها على األرض:
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 49يجلب الرب عليك أمة من بعيد من اقصاء األرض كما يطير النسر،أمة ال تفهم لسانها 50 .أمة جافية
الوجه ال تهاب الشيخ وال تحن إلى الولد (التثنية  )49 - 50 ،28في نبوءة حبقوق صورة اجتياح األعداء
هذا يحصل على تشديد من خالل ضم النسر إلى الحيوانات المفترسة ،النمور والذئاب ،والتي تسبه أيضا
بالخيول وفرسان الكلدانيين ،حبقوق :6 - 9 ،1
 6فهاأنذا مقيم الكلدانيين األمة المرة القاصمة السالكة في رحاب األرض لتلك مساكن ليست لها 7 ،هي
هائلة ومخوفة من قبل نفسها يخرج كمها وجاللها 8 .وخيلها أسرع من النمور واحد من ذئاب السماء
وفرسانها ينتشرون ،وفرسانها يأتون من بعيد ويطيرون كالنسر المسرع إلى األكل 9 .يأتون كلهم للظلم
فنظر وجوههم إلى قدام ويجمعون سبياً كالرمل.
ً
مجازا لسرعة الخيل التي
صورة متشابهة تظهر من وجهة نظر رثائية ،حيث يرون بسرعة النسر
تهاجمهم :هو ذا كسحاب يصعده كزوبعة مركباته .أسرع من النسور خيله ،ويل لنا ألننا قد خربنا( .ارميا،
 )13 ،4ومثل ذلك الرثاء الذي كتب لدى خراب أورشليم ،حيث يشبه األعداء الذين يطاردون الشعب
بالنسور :صار طاردون أخف من نسور السماء .على الجبال جدوا في أثرنا في البرية كمنوا لنا (المراثي
 )19 ،4صورة التهديد في طيران النسر جيدة لوصف عمل هللا ضد الشعوب الغريبة ،ضد أعداء شعبه،
في نبوة ارميا ( :)16 ،29كالنسر يعلو ويحلق ويفرد جناحيه ،وكان قلب أبطال أدوم في ذلك اليوم كقلب
امرأة في ضيق.
الهجرة :كانت هجرة الطيور ظاهرة معروفة وكنز ال ينضب تأخذ منه تشبيهات مختلفة لحياة الفرد
والشعب .الدورة السنوية لموسم الهجرة موثّقة بالنسبة لطيور معينة ،العندليب واليمامة تظهر معاً نشيد
اإلنشاد ،ب  ،12كمن تعود مع قدوم الربيع عندما تدب الحياة في األشجار المثمرة بعد سبات الشتاء وبراعم
األشجار تظهر في شهر آذار تقريبا ( )6عندما تبدأ أزهار التين والعنب بالظهور (في األشهر نيسان حتى
أيار) 11 :ألن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال 12 .الزهور ظهرت في األرض بلغ أوان العندليب
وصوت اليمامة (القمرية) سمع في أرضنا 13 .التينة أخرجت فجها وقعال الكروم تفيح رائحتها .قومي يا
حبيبتي يا جميلتي وتعالي .التعبير اللغوي ،أوان العندليب ،يستعمل بمفهوم الخلف واإلمام ،يشير العندليب
إلى العمل الزراعي في تقليم أغصان العنب (اشعيا )6 ،5 ،والتي تهدف إلى تشجيع الشجرة على النمو
الجيد في مطلع الربيع .العندليب ( )lusciniaهو عصفور مغرد معروف بصوته البديع ،صوت صفير،
تموج وغرغرة ،تسمع أصواته نهارا وبنشاط أكثر ليال ،وهو قد يغرد لساعات كثيرة.
ثالثة من أنواع العندليب التسعة معروفة في البالد ،في الخريف(بين أيلول وتشرين األول) في طريقها
إلفريقيا تمر العنادل فوق البحر المتوسط ،أما في طريقها شماال في الربيع (من أواسط آذار وحتى أواسط
أيار) فإنها تسافر عن طريق إسرائيل.
القمرية ( )streptopelia turturحظيت باسمها بسبب األصوات التي تصدرها ()tur tur
وبالعبرية תור ،وهي من الطيور التي كانت وما زالت منتشرة جدا في أرجاء البالد .تقضي القمرية
الشتاء في إفريقيا وتعود في األسبوع الثاني من شهر نيسان ،وهنا تعشش وترقد على البيض .للقمرية
والعندليب أمور مشتركة ،موعد الهجرة ،موعد الهجرة ،المكوث في البالد في أشهر الربيع والصيف من
أجل التعشيش ووضع البيض.
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ثبات الهجرة يتطرق إلى أمرين ،الوقت والمدى .تعود الطيور إلى البالد السنة تلو األخرى في موعد محدد
ومسارات هجرة متشابهة.هذا األمر موثق في أقوال ارميا للشعب ( :)7 ،8بل اللقلق في السموات يعرف
ميعاده واليمامة (القمرية) والسّ مّامة حفظتا وقت مجيئهما ،أما شعبي فلم يعرف قضاء الرب.
( )6قضية "أوان العندليب تطرق إليها دافيد يلين ،كتابات مختارة ،القدس .1936 - 1939 ،مع ذلك فإن
أوان العندليب قريب من موسم النشاطات الزراعية (مثل الحراثة ،الحصاد وهكذا) ،يئير زيكوفتش (نشيد
اإلنشاد -عالم التوراة) ،القدس وتل أبيب ،ماجنس ،وعام عوفيد،1992 ،صفحة  ،68يدعي أن االقتراح
بوجود رمز للعصفور هنا هو تجديد من العصور الوسطى ،وهو ينسبه لكلونيموس ()?1286 - 1328
في ترجمته ل "رسالة األحياء".
التعابير اللغوية التي يتطرق فيها ارميا إلى الطيور مأخوذة جميعاً من البعد الزمني (مواعيدها ،أوقات
مجيئها) ،في حين أن التصرف غير المعقول لشعب إسرائيل والذي لم يعرف قضاء الرب يتطرق للمدى.
معرفة قضاء الرب هي معرفة طريقه سلوكها،هكذا في ارميا 4 :4 - 5 ،5 ،أما أنا فقلت إنما هم مساكين.
قد جهلوا ألنهم لم يعرفوا طريق الرب قضاء إلههم 5 .انطلق إلى العظماء وأكلمهم ألنهم عرفوا طريق
الرب قضاء إلههم.
أما هم فقد كسروا النير جميعاً وقطعوا الربط ،انظروا حزقيال  24 ،37والمزامير  ،31 ،89بشكل مختلف
عن طريقة الطيور ،الشعب لم يعرف "طريق الرب" ،أي انه لم يعرف ،لم يذكر ولم يحافظ على طرقه،
قوانينه ووصاياه .صورة الطبيعة إذا تتغذى في ارميا من أنماط حياة الطيور األربعة وكذلك من العالم
الخيالي ،من المفهوم الذي ينسبه ارميا لمعرفة قضاء الرب عند الشعب .ضم العالمين معاً بالذات هو الذي
يؤكد على التناقض الكبير بين عالم الطيور المنظم والتصرف الخيالي المنسوب للشعب تجاه إلهه.من بين
الطيور األربعة يشير اللقلق ( )ciconiaإلى اختيار محسوب جيداً لصورة الطبيعة هذه ،ذلك أنه لديه مواعيد
هجرة ،فهو يمر فوق البالد مرتين في السنة ،عند هجرته في الخريف إلى إفريقيا وعودته في
الربيع إلى أوروبا.عند عودتها إلى البالد تعشش اللقالق في نفس األماكن التي عششت فيها في السنة
الماضية .عن القمرية انظروا أعاله .السّ مّامة ( )apus، swiftهي من الطيور المبكرة في العودة إلى البالد،
فهي تصل من نهاية شباط وحتى بداية آذار ،وآنذاك تغمر البالد بأصوات سي -سي التي تصدرها ،والتي
أعطتها اسمها باللغة العبرية (سيس).
مسألة تحديد "العجور الكركي" فيها خالف .الترجمة اآلرامية تترجم عجور :سنونيتا ،السنونو وعلى
األخص السنونو أحمر العجز ( )hirundo، swallowبمقاييسها الصغيرة ،في موسم هجرتها (تصل إلى
البالد في آذار) وبأصوات الصفير التي تصدرها (زقزقة صادرة من الحنجرة و وصرخات دقيقة وحادة)،
والتي تسمعها مناسبة لكي تظهر إلى جانب القمرية والسّ مّامة (في ارميا  )7 ،8وكذلك :كالسّ مّامة مزقزقة
هكذا أصيح .أهدر كحمامة (أشعيا  )7( .)14 ،38كاللقلق والقمرية السنونو والسنونو احمر العجز على
األخص ،والتي تعشش في بيوت مهجوة ،في الشرفات و المغر ،تعود إلى نفس العش السنة تلو األخرى.
العودة إلى منطقتها المعروفة هي مثل يرمز إلى عودة المهاجرين إلى بالدهم ،أشعيا :8 - 9 ،60
 8من هؤالء الطائرون كسحاب"،وكالحمام إلى بيوتها" 9 .ذلك إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في
األول لتأتي ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم السم الرب إلهك وقدوس إسرائيل ألنه قد مجدك.
أيضا بعد آالف الكيلومترات من الهجرة يعود الحمام ( )Columba، pigeonإلى العش الذي بني في السنة
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(أو السنوات) السابقة .هكذا في صورة نبي الهجرة والعودة يحضر المهاجرون كغيوم تأتي وترفع بسرعة
( )7انظروا مناحيم دور ،األحياء في عهد التوراة ،صفحة  .142-143لسببين يدحض دور االعتقاد أن
الحديث عن الكركي ( )Grus Grosوالذي أشار إليه بعض المفسرين ،ويذكره عوزي باز(موسوعة الحي
والنبات في إسرائيل ،صفحة  .)190بداية ،الكركي يقضي الشتاء في بالدنا ،لذا فهو غير مناسب لفترة
الهجرة المشتركة للطيور األخرى ،ومن الغير المعقول في نظرنا أن حزقيا عند مرضه يصدر أصوات
الكراكي والتي تسمع من مسافة  2كم ،والمعقول أكثر أن أصواته تكون أصوات صفير وسجع طيور
مغردة ،وهي أكثر قرباً من الهمس.
من البحر وكالحمام العائد إلى أماكن تعشيشه ،إلى األبراج المعروفة من السنة السابقة ،وهي على ما يبدو
الفتحات المعدة للتعشيش (انظروا " طاقات السماء" ،سفر التكوين  ،11 ،7كوة للدخان ،سفر هوشع ،13
 .)3في أقوال هوشع العودة إلى األرض كالهجرة في بدايتها هي تعبير عن الخوف ،والتي يرتفع فيها سرب
فراخ قرقف في العش .تصوير أمير عيزر
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من الطيور في طيران مفاجئ ،ولكن في نهايتها وعد بإعادتها إلى بيوتها ،هوشع :11 – 10 ،11
 10وراء الرب يمشون كأسد مزمجر ،فإنه يزمجر فيسرع البنون من البحر  11يسرعون كعصفور من
مصر وكحمامة من أرض آشور ،فأسكنهم في بيوتهم يقول الرب.
الصورة ذات االتجاهين للطائر الذي يهاجر من مكانه ،لكنه يعود بصورة دورية سنوية ثابتة لمكانه ،هي
التي تستعمل في أصل المثل :كالعصفور للهجرة كالدوري للطيران ،كذلك لعنة بال سبب ال تأتي (األمثال
 )2 ،26طريقة الكتابة والقراءة تستدعي طريقتين متعاكستين في فهم المثل ،لكنه يبدو أن صورة الهجرة
تساعد في الحسم لصالح صورة القراءة في هذا المثل .وفقاً لطريقة القراءة فان صورة قراءة لعنة بال سبب
تأتي بسرعة وتعود على رأس الشاتم نفسه )8( .أي أن هنالك مركبين اثنين في هذه الصورة :هجرة الطير،
والتي تشمل الذهاب إلى مسافة بعيدة،والعودة إلى نفس المكان ،وكذلك الطيران السريع للدوري .الدوري
( )passerهو عصفور يعشش ويعيش بداخل وبقرب مساكن اإلنسان ،وهو من الطيور المغردة المنتشرة
جداً في البالد.
على العكس من الهجرة والتي تشمل المغادرة ،إال انه يؤكد فيها على العودة ،المثل في سفر األمثال ،27
 :8مثل العصفور التائه من عشه ،هكذا الرجل التائه من مكانه ،يعرض صورة سلبية عن الهجرة .رجل
يهاجر من مكانه ،على الصعيد الشخصي هو رجل اقتلع من مكانه وال يجد راحة .ال يوجد في هذا المثل
تمعن تام بالهجر’ ،وإنما تركيز على ترك العش فقط ،ترك المكان .ظاهرة الهجرة هي من أنماط حياة العديد
من الطيور ،استعيرت لوصف ظاهرة بشرية شاذة ،لمن يقوم بشكل دائم (في ظروف غير واضحة) ب "
الهجرة من مكانه".
هذه النظرة إلى االقتالع موثّقة في نبوءة أشعيا والتي تدعى "عبء موآب" ( ،)16 ،15نبوءة مبنية على
مرثية ،وربما على مرثية موآبية قديمة على خرابها .إلى األمور الرثائية يضيف النبي توجهًا من الرسل من
موآب إلى يهودا لتكون ملجأ للمهاجرين منها .في توجه شديد االنفعال ،هنالك وصف لوضع المهاجرين،
اشعيا:4 – 1 ،17 ،
 1أرسلوا خرفان حاكم األرض من سالع نحو البرية إلى جبل ابنة صهيون  2ويحدث أنه كطائر تائه
كفراخ منفرة تكون بنات موآب في معابرارنون  3هاتي مشورة اصنعي أنصافاً اجعلي ظلك كالليل في
وسط الظهيرة ،استري المطرودين ،ال تظهري الهاربين  4ليتغرب عندك مطرودو موآب ،كوني ستراً لهم
من وجه مخرب ألن الظالم يبيد وينتهي الخراب ويفنى عن األرض الدائسون 5 .فيثبت الكرسي بالرحمة
ويجلس عليه باألمانة في خيمة داوود ويطلب الحق ويبادر بالعدل.
هذه الصورة تورد عظمة الضياع بصورة كاملة .شبهت بنات مواب بالعصافير واألمهات الراقدة والتي أطلق
سراحها من العش عندما أخذت منه فراخها (انظروا أعاله،إلى نقاش الموضوع في التثنية ،)6 - 7 ،22
لإلشارة إلى الجالء كعملية عقاب جاءت مع نهاية المعارك ،بعد خضوع البالد لمحتليها.الطلب الذي عرض
على يهودا هو أن تكون مخبأ للمطرودين ،للمهاجرين الذين يسكنون في أرجاء يهودا.
( )8طريقة الكتابة تناقض المبدأ األساسي للهجرة والتي فيها ثبات في المسار والزمن لكن على الصعيد
الشخصي ،الطيران والهجرة ،أي قدرة الطير على الطيران لمسافة بعيدة ،قدرة الحمامة على الطيران في
الصحراء ،لتبعد نفسها عن الخطر ولتعيش في صخور الصحراء ،تثير غيرة صاحب الترانيم والذي شعر
بضغظ بضغط الظالم عليه ،والخوف الذي يالقيه في مكانه ،المزامير :3 - 8 ،65

 .3من صوت العدو من قبل ظلم الشرير ألنهم يحملون علي إثما وبغضب يضطهدوني
 .4يمخض قلبي في داخلي وأهوال الموت سقطت علي
 .5خوف ورعدة أتيا علي وغشيني رعب
 .6فقلت ليت لي جناحاً كالحمامة فأطير وأستريح
 .7هاأنذا كنت ابعد هاربا وأبيت في البرية ساله
 .8كنت أسرع في نجاتي من الريح العاصفة ومن النؤ
التعشيش :تعشش الطيور عادة في األشجار ،وهكذا في مثال حزقيال فيما يتعلق في األرز الذي يتجدد على
أرض إسرائيل والطور كلها تجد مكانا لتعيش تحته ،حزقيال :22 - 24 ،17
 22هكذا قال السيد الرب واخذ من فرع األرز العالي واغرسه واقطف من رأس خراعيبه غصنا واغرسه
على جبل عال وشامخ 23 .في جبل إسرائيل العالي اغرسه فينبت غصنا ويحمل ثمراً ويكون أرزا واسعا
ويسكن تحته كل طائر ذي جناح يسكن في ظل أغصانه 24 .فتعلم على أشجار الحقل إني أنا الرب وضعت
الشجرة الرفيعة ورفعت الشجرة الوضيعة ويبست الشجرة الخضراء وأفرخت الشجرة اليابسة .أنا الرب
تكلمت وفعلت.
ّ
التعشيش في تصوير األرز والسرو موثق أيضا في ترنيمة "باركي نفسي" وفيها تذكر "الطيور" باسمها
الشامل ،ولكن يذكر أيضا اللقلق والذي يعشش في قمم الصنوير ،المزامير :17 ،104
 .16تشبع أشجار الرب أرز لبنان الذي نصبه
 .17حيث تعشش هناك العصافير ،أما اللقلق فالسرو بيته
 .18الجبال العالية للوعول ،الصخور ملجأ للوبار
معلومات أخرى لها صلة بالتعشيش تظهر فيما يتعلق بالنسر الذي يبني عشه في رؤوس الجبال العالية ،ومع
ذالك في نبوءة ارميا ألدوم ،فهو كالنسر الذي يحاول أن يهرب من يد هللا دون نجاح ،ارميا :15 - 16 ،49
ألني ها قد جعلتك صغيراً بين الشعوب ومحتقراً بين الناس 16 .قد غرك تخويفك كبرياء قلبك يا ساكن
في محاجيء الصخر الماسك مرتفع األكمة .وإن رفعت كنسر عشك فمن هناك أحذرك يقول الرب17 .
وتصير أدوم عشباً كل مار بها يتعجب ويصفر بسبب كل ضرباتها .في نبوءة عوبديا ألدوم وسع إلى حد ما
نفس التشبيه 1 :رؤيا عوبديا ،هكذا قال السيد الرب عن أدوم .سمعنا خبراً من قبل الرب وأرسل رسوال بين
األمم .قوموا ولنقم عليها للحرب 2 .إني قد جعلتك صغيراً بين األمم .أنت محتقر جداً.
 3تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجيء الصخر رفعة مقعده القائل في قلبه من يحدرني إلى
األرض 4 .إن كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشك موضوعا بين النجوم فمن هناك أحدرك يقول الرب.
يضيف عوبديا في نبوءته على أقوال ارميا أقوال كبرياء أدوم (قال في قلبه من ينزلني إلى األرض) ،وهو
يتوسع في وصف صورة النسر الذي يرتفع لبناء عشه حتى نجوم السماء إال أن هللا ينزله من هناك أيضا.
العناية بالفراخ هي هدف التعشيش .شهادة على العناية بالفراخ وهي بالعش ،أال وهو بيت العصفور،
وصفت في المزامير"84 :
 .1ما أحلى مساكنك يا رب الجنود

عويسق احمر يبني عشا في مدينة القدس .رسم :طوفيا كورتس

 .2تشتاق بل تطوق نفسي إلى ديار الرب .قلبي ولحمي يهتفان باإلله الحي
 .3العصفور أيضا وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي.
 .4طوبا للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك .ساله.
اللغة المتقطعة في اآليات  4 - 5مناسبة للوضع النفسي لكاتب الترنيمة ،وصورة الطبيعة من عالم الطيور
تخدم قصده جيداً .العصفور بشكل عام والدوري كمثال للعصفور الشائع جدا في البالد تشكل تناقضا شديدا
لوضع الشاعر.
ً
وعشا لتضع فيه فراخها ،في حين أن صاحب الترنيمة ال يطلب لنفسه بيتا ثابتا.
العصافير وجدت لها بيتا
كل رغبته أن يكون قرب مذبح هيكل هللا وأن يكون بين "ساكني بيتك".
يتم الدفاع عن الفراخ ليس من داخل العش في الرقود على البيض ،وإنما بالطيران أيضا فوقه.
مزيد من االحترام على العناية بالصغار حظي به النسر -ملك الطيور ،وهو يستخدم لوصف الطريقة التي
عالج واعتنى بها هللا بشعبه ،التثنية :11 - 12 ،32
كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ،يبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه 12 .هكذا الرب
وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي.
صورة النسر الذي "يحرك عشه" ،على ما يبدو تتطرق إلى دفاع النسر عن عشه واالعتناء بالصغار
بداخله ،فالنسور معروفة بإخالصها لبعضها ،في االعتناء المشترك للذكر واألنثى في العش ،وفي الرقود
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قسم

5
الذي يتناوبه الذكر واألنثى لما يزيد عن  50يوماً .االعتناء بالفراخ متواصل والنسور ال تترك فراخها
لوحدها قبل  70يوماً .عملية "تدريب" الفراخ على الطيران تبدأ في سن  80 - 90يوم والفرخ يطير نهائياً
من العش فقط بعد  100 - 125يوماً ،ويبدو أن هذا الوصف للنسر والذي يعتني بصغاره) الوصف بالمفرد
للمذكر(والتركيز في اآلية " :12الرب وحدة اقتاده" ترتكز هي أيضا على صورة الطبيعة ،لكنه يريد أن
يختلف عنها ،أي انه على العكس من النشاط المشترك للذكر واألنثى في االعتناء في الصغار فإن إله
إسرائيل هو إله وحيد دون شريك في االعتناء بشعبه.
هذه الصورة لدفاع الطيور عن صغارها تستعمل أيضا لوصف هللا الذي يدافع عن جبل صهيون ،أشعيا
:4 - 5 ،31
 4ألنه هكذا قال لي الرب كما يهر فوق فريسته األسد والشبل الذي يدعى عليه جماعة من الرعاة وهو ال
يرتاح من صوتهم وال يتذلل لجمهورهم هكذا ينزل رب الجنود للمحاربة عن جبل صهيون وعن أكمتها5 .
كطيور مُرفة هكذا يحامي رب الجنود عن أورشليم يحامي فينقض يعفو فينجي.
ً
جماال على وصف هللا الذي يحمي أورشليم من أعدائها 4 .أفعال تستعمل
هذه الصورة الحية للطيور تضفي
ماض) فينقذ ،فينجي(تشير إلى دفاع هللا .في الدفاع يوجد
بالتناوب ك مصدر)يحامي ،يعفو(أو كصورة
ٍ
إنقاذ وكذلك عفو ،أي التنقل من جهة إلى أخرى حول الفراخ وحول العش ،والتي تهدف إلى الهرب ،إنقاذ
الفراخ من الخطر الذي تتعرض له.
دفاع هللا هذا موثّق أيضا بالنسبة للفرد .الدفاع بواسطة األجنحة والتي تستعمل كغطاء تنضم إلى اإلنقاذ من
سهم الصياد وسهم يطير ،المزامير :1 - 5 ،91
 .1الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت
 .2أقول للرب ملجأي وحصني وإلهي فاتكل عليه
 .3ألنه ينجيك من فخ الصياد ،ومن الوباء الخطر
 .4نجوا فيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي .ترس ومجن حقه
 .5ال تخشى من خوف الليل ،وال من سهم يطير في النهار

الطيور في صورة الخراب :صورتان رئيسيتان يستعملهما اإلنسان في وصف الخراب ،األولى تتعلق
بوصف الخراب التام ،ذات القوة الشديدة جداً لدرجة أنه يغير النظام البيئي ويترك البالد خاوية .لدى ارميا
وصف جيد لفراغ البالد بواسطة الهجرة ،ارميا  :9 - 10على الجبال أرفع بكا ًء ومرثاة وعلى مراعي
البرية ندباً ألنها احترقت فال إنسان عابر وال يسمع صوت الماشية ،من طير السموات إلى البهائم هربت
مضت.
تستعمل الطيور أيضا في صورة الخراب ،وفيها يقلب هللا صورة الخلق ويعرض العالم الذي يعود إلى حالة
الخواء والخالء ،ارميا  23 :23 - 26 ،4نظرت إلى األرض وإذا هي خربة وخالية وإلى السماء فال نور
لها 24 .نظرت إلى الجبال وإذا هي ترتجف وكل اآلكام تقلقلت 25 .نظرت وإذا ال إنسان وكل طيور السماء
هربت 26 .نظرت وإذا البستان برّ ية وكل مدنها نُقصت من وجه الرب من وجه حُ مو غضبه) قارنوا مع
التكوين  .)20 ،1الصورة الثانية أيضا تحدد أنواعا محددة من الطيور لها نصيب في العمل ،وهي تشير إلى
ظاهرة مخيفة وهي القتل الواسع جداً ،لدرجة أن الجيف تأكلها طيور السماء ،مثل ،ارميا :18 - 20 ،34
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لقلق مع رمح شوهد في الحولة .الرمح اطلقت على ما يبدو في افريقيا.
تصوير :يؤاف برلمان

 18وادفع الناس الذين تعدوا عهدي 19 ....رؤساء يهودا ورؤساء أورشليم الخصيان والكهنة وكل شعب
األرض الذين جازوا بين قطعتي العجل 20 .ادفعهم ليد طالبي نفوسهم ،فتكون جثثهم أكال لطيور السماء
ووحوش األرض.
عدم الدفن وترك الجثث لتأكلها الحيوانات والطيور هي من اللعنات المعروفة في أدب ما بين النهرين والتي
تتعلق باللعنة على اإلخالل بالمعاهدات ،وهكذا فإن اتفاقية التبعية ل "اسرحدون" ،األسطر :519 - 520
القاضي ،السيد األول ،يطعم لحمكم للنسر والذئب .على العكس من النسر الذي ذكر باسمه في كتابات
اسرحدون الصورة التوراتية ال تفسر من تضمه "طيور السماء" التي تأكل جثة اإلنسان ،وهي على ما يبدو
الطيور الجارحة التي تأكل الجيف ،من تلك التي ذكرت بين الطيور النجسة (النسر ،كاسر العظام ونسر
النقب التثنية .)12 ،14
تشبهها اللعنة على أشخاص معينين مثل ساللة بيت يربعام ،الملوك أ :10 - 11 ،14 ،لذا ها أنا جالب شر
على بيت يربعام واقطع ليربعام كل بائل بحائط محجوزاً ومطلقاً في إسرائيل .وانزع آخر بيت يربعام كما
ينزع البعر حتى يفنى.
" 11من مات ليربعام في المدينة تأكله الكالب ومن مات في الحقل تأكله طيور السماء ،ألن الرب تكلم)9( .
هذه األوصاف تدعو إلى التطرق لغذاء الطيور.
غذاء الطيور :المعلومات األساسية في هذا الموضوع في التوراة تتطرق إلى عدد قليل من الطيور الجارحة

ً
فمثال العقاب الذي يحاول أن يحط على الجيف لكنه يطرد على يد ابرام
النهارية .غالبيتها تأكل الجيف
(التكوين  )10( )11 ،15بعض اآليات تتطرق إلى النسر الذي يهبط على فريسته من أعالي عشه يشاهد
الجيفة من مسافة كبيرة ،وبعد تحليق في األعالي يغشى فريسته (أحيانا يميز النسر وجود نسراً أخر أو
بضعة نسور سبقته وبدأت بعملية األكل وهو ي نضم إليها) أيوب :26 - 30 ،39
 .26من فهمك يستقل العقاب وينشر جناحيه نحو الجنوب
 .27أو بأمرك يحلق النسر ويعلو وكره
 .28يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر والمعقل
 .29من هناك يتحسس قوته ،تبصره عيناه من بعيد
 .30فراخه تحسو الدم وحيثما تكون القتلة فهناك هو
رغم أن الوصف افتتح بالصقر ( )Falconفهو يتطرق فقط لصفات الطيران البارزة لديه ،لقدرته على بسط
جناحيه والهجرة إلى اليمن )11( .اآليات  27 - 30تركز على النسر وطعامه كمن يأكل الجيف .هذا التمييز
واضح ،ذلك أن الصقر (كذلك الباز بأنواعه) يقتنص ويفترس وطعامه الرئيسي من الحشرات ،الزواحف،
الطيور والثدييات التي يصطادها وهي على قيد الحياة.
النسر مقارنة مع الصقر من موقع عشه المرتفع يشاهد طعامه من مسافة بعيدة .الجيفة الملقاة في مكان ما
على األرض ،فينقض عليها فوراً (سرعة انقضاضه موّثقة أيضا في أيوب  :)26 ،9كنسر ينقض على
قنصه صفة النسر هذه ،كطائر جارح يأكل الجيف ذكرت بصورة واضحة بهذه الكلمات :أينما توجد ضحايا
ً
وبدال من ذلك فان
هناك هو (اآلية  ،)30وهي لم تذكر في أماكن عديدة أخرى يذكر فيها النسر في التوراة
الصفات التي لفتت أنظار المنتجين في ا لتوراة هي تلك المتعلقة بالطيران ،التعشيش والعناية بالفراخ.
( )9هذه اللعنة نفسها تعود أيضا على بيت بعشة (الملوك أ )4 ،16 ،وعلى بيت أحاب (الملوك أ.)24 ،21 ،
( )10عوزي باز (الحي والنبات في إسرائيل :المجلد  ،6الطيور ،تل أبيب :وزارة الدفاع ،1986 ،صفحة
 )146وكذلك مناحيم دور(الحي في أيام التوراة ،المشناة والتلمود ،تل أبيب ،كتب جرباور -دفتل،1997 ،
صفحة .)93
يتفقون أن العقاب هو اسم جماعي للطيور الجارحة أكلة الجيف ،وكذلك بناء على المقارنة بين جوارح
الجبال ووحوش األرض (اشعيا  )6 ،18أو عقاب مقارنة مع وحوش األرض (حزقيال  .)4 ،39هذه
المجموعة تشمل آكلة الجيف :النسر ،كاسر العظام ،نسر النقب والرخمة.
استعمال العقاب كاسم جماعي لمجموعة الطيور الجارحة هي ،حسب رأي دور ،السبب في غياب العقاب
من قائمة الطيور النجسة (التثنية  )11( )12 ،14عائلة البواشق حسب عوزي باز هي العائلة الكبير بين
عائالت الطيور الجارحة النهارية ،وهي تشمل :الحدأة ،النسر ،المرزة ،الباشق والعقاب ،وال تشمل العقاب
النسارية والباز (الحي والنبات في إسرائيل ،صفحة  )117والحظوا هناك الفروق ،يدعي مناحيم دور أن
اللباز هو اسم شامل أيضا ألنواع مختلفة من الباز الموجودة في البالد بصورة دائمة أو في مواسم
الهجرة يعرف من بينها ،على األخص ،الصقر العربي (בז ציידים) والشاهين (בז נודד) انظروا مناحيم
دور ،الحي في أيام التوراة ،صفحة .101 - 103
العصفور الذي أنقذ من الفخ:هذه الصورة تعيدنا إلى بداية مناقشة الموضوع ،إلى كون الطيور مركب مهم
في غذاء اإلنسان الذي يبذل الجهد لصيدها ،المفاجأة في الوقوع في الفخ ،في األوقات الصعبة التي تبشر

في نهاية الحياة ،تستعمل في سفر الجامعة لإلشارة إلى السوء الذي يحل فجأة بالعصفور ،كما هو الحال
بالنسبة لإلنسان ،سفر الجامعة"9 ،12 - 12 :
 11قعدت ورأيت تحت الشمس أن السعي ليس للخفيف وال الحرب لألقوياء وال الخبز للحكماء وال الغنى
للفهماء وال النعمة لذوي المعرفة ألنه الوقت والعرض يالقيانهم كافة.
 12الن اإلنسان أيضا ال يعرفه وقته .كاألسماك التي تؤخذ بشبكة مهلكة وكالعصافير التي تؤخذ بالشرك،
كذلك تقتنص بنو البشر في وقت شر إذ يقع عليهم بغتة يتوجب على اإلنسان ،بنا ًء على ذلك أن يكون حذراً،
كالحذر الذي من شأنه أن يساعد الغزال أو العصفور بالتخلص من الفخ الذي يخبأ له وهو مهدر وقاتل،
وهكذا في األمثال:1 - 5 ،
 .1يا بني إن ضمنت صاحبك ،إن صفقت كفك لغريب
 .2إن علقت في كالم فمك ،إن أخذت بكالم فيك
 .3إذا فافعل هذا يا ابني ونج نفسك إذا صرت في يد صاحبك ،اذهب ترام وألح على صاحبك
 .4ال تعطي عينك نوما وال أجفانك نعاسا
 .5نج نفسك كالظبي من اليد كالعصفور من يد الصياد
لكن في سياق أخر صورة انطالق العصفور من الفخ توصف ،كعملية إنقاذ إلهية ،وهكذا تستعمل ترانيم الشكر،
كذلك في ا لصالة لإلشارة إلى عمل هللا الذي ساعد في التخلص من خطر ،وهكذا في المزامير :124
 .1ترنيمة المصاعد لداوود ،لوال الرب الذي كان لنا ليقل إسرائيل
 .2لوال الرب الذي كان لنا ،عندما قام الناس علينا
 .3إذا البتلعونا أحياء ،عند احتماء غضبهم علينا
 .6مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة ألسنانهم
 .7انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين الفخ انكسر ونحن انفلتنا
 .8عوننا باسم الرب الصانع السموات واألرض
وأخيراً ،ها نحن نغلق دائرة التي كانت بدايتها في استغالل اإلنسان لعصافير ،ونهايتها في عالم البشر الذين
ينظرون ويتعلمون من عالم الطيور عن عالمهم أنفسهم ،وعن أنماط حياتهم.
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عن الرموز،
الطيور وعصفورنا
هذا الفصل عبارة عن تطبيق للمعلومات التي اقتناها الطالب خالل الفصول السابقة.
في الفصول السابقة تعلمنا عن وضع البيئة من خالل الطيور وعالقتها مع اإلنسان،
ومع عوامل أخرى في البيئة .سنحاول في هذا الفصل أن نرفع من وعي مجتمعنا
ومعرفته بالبيئة ،باستخدام الطيور كنموذج.

خلفية

في سنة  ،2008في الذكرى الستين للدولة ،أقيمت حملة انتخابات كبيرة في البالد من أجل اختيار الطير
الوطني للدولة .خالل أسابيع طويلة ،انتشرت نقاشات ع ّدة في أوساط المجتمع اإلسرائيلي ،حول صيد
الحسّ ون ،صخب البلبل ،صراخ الزقزاق ،مساهمة البومة في اإلبادة البيولوجية ،ووضع النسور في
ّ
احتل الهدهد المرتبة األولى
الجوالن .اشترك آالف الطالب ،الجنود ،والمواطنين في االنتخابات؛ في حين
ً
"لطيفا"
ليظهر على طوابع البريد والميداليات وليس فقط على الدرجة العليا على منصة الفائزين .لقد كان
مع الطيور والبيئة.
تساءل الكثيرون بعد انتهاء االنتخابات ،لماذا اختفى اسم الدوري من القائمة؟ أين ذهب الشحرور ،الحمامة
الرقطيّة ،والحمامة الدبسيّة؟
ونحن (مؤلفو الكراسة) نقول :ت ّم – وإن لم يكتمل -بحث الطيور في البيئة القريبة ليعرض أفكارً ا جديدة
حول الطير الممثل للناس في تلك البيئة بشكل أكثر دقة .إذا كان لكل بلدة رمز ،فلماذا ال يكون له طير يمثّل
ّ
سكانه ،وفي نفس الوقت يدفعهم للحفاظ على استمرارية وجودهم في بيئاتهم الحياتيّة.

بعد لقاء مع الطيور في محيط المدرسة ،ومحيط البلدة ،وفهم الشروط المطلوبة لمعيشتها ومعيشتنا ،أصبحت
في أيدينا معلومات أساسية ،نستطيع بواسطتها أن نختار ّ
مرشحً ا يمثّل المكان الذي نعيش فيه .من سيشترك
ّ
مرشحنا هو األنسب؟ عن كل هذا سنجيب في الفصل
في انتخابات الطير؟ كيف سنقنع اآلخرين بأن
التالي.

طريقة االنتخابات
من أهم مراحل إدارة حملة انتخابات أن نقوم بعرض قائمة ترشيح للعصافير.
ومن أجل ذلك يجب:
 .1عرض معايير لالختيار -قائمة الصفات التي من المهم أن يتمتع بها العصفور الذي سيمثّل بلدتنا.
ّ
المرشحين الذين يستوفون أغلبية المعايير.
 .2تصنيف
 .3اتّخاذ قرار حول من يحق له التصويت.
 .4اختيار الطريقة التي سُ تدير عملية االنتخابات.
 .5إعالم جمهور المصوّتين باإليجابيات البارزة لكل واح ٍد من المرشحين.
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جيمر
ه أورنا
الطائر
كتبت
ات الختيار ي ألون
ًا إلى مخططها نيريت لفا ر دافنا
(استناد التي كتبت ً مواد وأفكا لوم-
الوطني ،جيمر ،وفقا ل ،جيتيت فيسبطبيعة).
س
ا
ماية ال
وأورن ،هداس كات معية ح
باسم ج
ن
جا حدثات
المت

انتخابات في المدرسة
يوم من شهر نيسان  2011كي تُقام فيه االنتخابات .يمكن أن تقيموا بعد الظهر ،برنامجً ا
يجب اختيار ٍ
احتفاليًا كبيرً ا تُشركون فيه أهالي الطالب ،ولربما ً
أيضا دعوة جهات أخرى من البلدة .كلما ازداد الصدى،
كلما عظمت المعرفة.
	•من الجيّد االهتمام بأي مواد ستستخدم الحملة ،ووسائل اإلعالم التي ستجري من خاللها ،كي تستغل
منطقي ،وأن ال تؤثر سلبًا على البيئة.
الحملة والبرنامج االحتفالي الموار َد البيئية بشكل
ّ
ّ
يحضروا في دروس الفنون ملصقات إعالنية لكل واحد من الطيور
	•على طالب الصف المتقدم أن
ً
ّ
زاوية في المدرسة إلدارة الحملة.
المرشحة ،وأن يكرّ سوا
أغاني دعائية لكل مرشح ،على أن تحوي أصوات الطير
	•يمكن أن يؤلّف الطالب في دروس الموسيقى،
َ
نفسه .يمكن إذاعة هذه األغاني خالل االستراحات في األيام التي تسبق االنتخابات.
درس ( 45دقيقة) بمساعدة الطالب ،وعليهم أن يعرضوه على أصدقائهم في
باإلضافة لذلك يمكن تخطيط
ٍ
ّ
المرشحة وصفاتها البارزة .درس
الصفوف األخرى في المدرسة .هدف الدرس هو التعرّ ف على الطيور
كهذا يمكن أن يستند على لعبة صدق أو كذب ،أو أحد األلعاب التي تظهر في البرامج التلفزيونية ،مثل:
واحد ضد  ،100ال تسقط المليون ،من سيربح المليون.
	•يمكن استخدام اإلنترنت كمنصة رائعة ووديّة للبيئة ،من أجل توسيع معرفة الحملة وأهدافها وكذلك
معرفة المرشحينً .
مثال مسابقة في موقع المدرسة عن الطيور ،أو تكوين صفحة على اإلنترنت عن
كل ّ
مرشح.
ّ
المفضل تعيين لجنة توثيق من الصف
	•موقع تسافونت ،سيرافق العملية التعليمية وعملية االنتخابات .من
منذ بداية عملية التعليم ،كي يقوم بجمع المواد وإرسالها للمواقع ذات الصلة.
	•من المفضل إعالم جريدة المدرسة أو الصحف المحلية في البلدة ،قبل موعد برامج الحملة الرئيسية
ودعوتهم للبرنامج االحتفالي.

مراحل التعليم:
 .1الرموز ومعانيها.
 .2ترشيح طير ليمثّل البلدة.
 .3تخطيط وبناء حملة االنتخابات المحليّة.
 .4برنامج احتفالي لالنتخابات.

بعد اختيار الطير الممثل للبلدة

التوصل إلى أفكار مشتركة مع الطالب إلقامة فعاليات قادمةً .
مثال إرفاق صورة الطير إلى
من الممكن
ّ
شعار المدرسة؛ التوجّ ه إلى لجان السلطة المحلية من أجل إرفاق الصورة إلى شعار البلدة ً
أيضا؛ تخطيط
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أحداث للحفاظ على أماكن تربية الطير الذي اختير .وغيرها.

الدرس األ ّول-عن الرموز ومعانيها
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هدف الفعالية:
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 .1فهم الحاجة اإلنسانية للرموز.
 .2التعرف على وظيفة الرموز كوسيلة لتشجيع الحفاظ على الطبيعة.
 .3بناء حملة انتخابية الختيار الطائر الوطني ووظيفة الصف الرائد.
لوازم وتحضيرات:
رموز بألوانها األصليّة
 8رُ َزم متطابقة من بطاقات الطيور (على األقل  10بكل رزمة)
الئحة طيور (ما ال يقل عن  15-وال يتع ّدى  )30تطرّ قتم لها خالل التعليم.
سير الفعالية:
 .1قسّ موا التالميذ إلى مجموعات (حتى أربعة) وأعطوا كل مجموعة ً
رمزا (رمز الدولة ،شعار مكتب
حماية البيئة ،نجمة داود ،الهالل األحمر ،رمز سلطة الطبيعة والحدائق الوطنيّة ،رمز جادة األحراش
(الكيرن كييمت) ،رمز السلطة المحلية (مجلس محلي/مجلس إقليمي/بلدية) ،رمز المدرسة ،شعار
شركة مشهورة وغيرها.)...
 .2اكتبوا على اللوح األسئلة التالية :ماذا نرى في الرمز؟ ما هي ألوان الرمز؟ ماذا يعني ذلك ألعضاء
الفرقة؟ هل يعرفون لمن يعود الرمز؟
ّ
 .3قوموا بعرض رمز زهرة السوسن التابع لجمعية حماية الطبيعة -لمن هذا الرمز؟ ماذا يمثل؟ لماذا تم
اختياره هو بالذات؟
 .4اسألوا األوالد عن رموز أخرى يعرفونها من عالم الطبيعة وعن معانيها؟ الغزال من البريد ،الوعل
من سلطة الطبيعة ،والحدائق الوطنيّة ،الحمامة مع غصن الزيتون كرمز للسالم ،وغيرها...
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اسألوا األوالد :ما هو الرمز؟ ما هي وظيفته؟ (الرموز عامل هام
ج ًدا في كل مجتمع إنساني .كل نظام إنساني يحتاج لها ،ينتجها
ويستعملها .فهي ّ
تحقق محورً ا للتضامن واالحترام ،وتكوّن
ً
عامال موحّ ًدا وجامعًا ألعضاء منظمة أو سكان دولة مع بعضهم
ّ
البعض .توحّ د الرموز سكان الدولة أو أعضاء منظمة ،تهبهم
ً
ً
هوية تميّزهم عن مجتمعات أخرى).
مستقال وتعطيهم
كيا ًنا
قوموا بعرض صورة الهدهد -اسألوا الطالب إذا كانوا يعرفونه،
قصة اختياره ألن يكون الطائر الوطني إلسرائيل.
وأخبروهم ّ
اسردوا للتالميذ بأنه قبل سنتين بمناسبة الذكرى الـ  60للدولة،
قررت الجمعية لحماية الطبيعة أنه قد حان الوقت الذي يجب أن
يكون فيه طائر قومي إلسرائيل .تهدف عملية اختيار الطائر
القومي إلى لفت النظر لوضع النظام الطبيعي بشكل عام في
إسرائيل ،ولوضع الطيور خاصة .الحفاظ على الطيور وبيئتها
الحياتية هي إحدى المهام الوطنية المهمّة بشكل عام ،وعلى عتبة
ّ
يتجزأ من مستقبل
احتفاالت الستين بشكل خاص ،ألنها جزء ال
إسرائيل.
لعبة التصنيف :األغراض 8 -رزم من بطاقات صور الطيور.
سير اللعبةّ -
وزعوا األوالد إلى مجموعات (حتى أربعة أوالد في
ّ
صور
تحوي
بطاقات
رزمة
مجموعة
لكل
موا
د
وق
المجموعة).
َ
ً
خاصة أو مقياسً ا معينا ،وعلى
طيور ،ثم اذكروا في كل مرة
ّ
ٍ
األوالد أن يرتبوا الطيور حسب المقياس ،أو أن يصنفوهم إلى
ً
أوال
الخاصة .المجموعة التي تنهي الترتيب
مجموعات وفق
ّ
تكسب نقطة ،وهكذا دواليك .أمثلة على المقاييس :وفق الحجم،
األبجديّة ،مقدار التلوّن ،حجم المنقار ،الجمال ،مدى شيوعه في
البيئة المجاورة ،عدد المرّ ات التي ذكر بها في المصادر الدينيّة
وغيرها ...أمثلة على الخواص التي تستخدم لتقسيم البطاقات
إلى مجموعات :وفق مركزيّته في منطقة المدرسة -طائر مقيم/
ً
الغذاء-نباتي/مفترس؛
صيفا؛ حسب
شائع شتاءً/عابر سبيل/شائع
ّ
حسب البيئة الحياتيّة-بين الشجيرات/ساحة البيت/أرض موحلة/
منحدرات صخريّة/مياه وغيرها...

ملصق الترشيح النتخابات الطائر
الوطني
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قسم

6
ّ
المرشحة لتمثيل البلدة
الدرس الثاني-انتخاب الطيور
أهداف الفعاليات:
 .1اختيار عشرة مرشحين لالنتخابات
 .2تحضير بطاقة هويّة لكل واحد من المرشحين
أدوات وتحضيرات:
• صور الطيور بحجم A5
• لوح من أجل إلصاق الصور
الصف
• ملصقات لألعداد  1-10بعدد األوالد في ّ
•  10بطاقات انتخابيّه (مرفق هنا)

هدهدان .تصوير دوبي قلعي

ّ .9
لخصوا اللعبة ومعايير التصنيف على اللوح .عليكم أن تتطرقوا إلى المعايير التالية :مركز الطير في
ً
نواح ،مذكور في
المدرسة (مقيم ،شائع صيفا ،شائع شتاءً ،عابر سبيل) ،مذكور في الصحافة من عدة ٍ
المصادر الدينيّة (في القرآن مثال) ،الطائر الذي يمثل منطقة السكن أو ّ
السكان من نواح مختلفة ،الطائر
شائع أو نادر ،الطائر مهدد باالنقراض أو تحت خطر معيّن يهدد انتشاره ،الطائر الذي تفيدنا معرفته
في تقوية الوعي للحفاظ على البيئة وتبني نظام حياتي مستديم.
 .10اطلبوا من التالميذ نسخ المعايير على دفترهم.
 .11أبلغوا الطالب أن ّ
صفهم قد اختير النتخاب طائر البلدة على أساس عملية التعارف التي قاموا بها مع
الطيور في محيط سكنهم.
ً
أوراقا ّ
ّ .12
تلخص أسماء الطيور التي تطرّ قتم إليها من خالل التعليم ،كي يتعاونوا مع األهل
وزعوا لألوالد
واألصدقاء ،في اختيار:
أ .المعيار األهم -بالنسبة لهم -الذي يجب اختيار طائر البلدة وفقه.
ّ
المرشح األفضل ألن يكون رمز البلد.
طائر من الالئحة ،يبدو لهم
ب.
ٍ
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سير الفعاليّة:
 .1مع الدخول إلى الصف ،يختار كل ولد صورً ا للطير الذي اختاره ،ويثبّتها على اللوح الذي تم تحضيره
مسبقا (هذا إن لم يكن قد ثبّته على اللوح ً
ً
سابقا).
 .2من الممكن ترقيم األوالد الراغبين في عرض الطيور التي انتخبوها.
 .3اطلبوا من كل طالب أن يذكر المعايير التي اعتمدها في االختيار ،واكتبوا هذه المعايير على اللوح.
الصف.
 .4أشيروا إلى المعايير الخمسة الرّ ائدة في ّ
 .5وزعوا ملصقات األعداد ( )1-10على األوالد ،واطلبوا منهم أن يمنحوا النقاط للطيور على اللوح
حسب المعايير التي تم اختيارها -للطائر األنسب عليهم أن يضعوا الملصق الذي يحوي الرقم  ،10ثم
يمنحون الطائر األقل مناسبة  9نقاط ،وهكذا .اطلبوا من األوالد أن يلصقوا الملصق بحيث ال ّ
يغطي
صورة الطير.
ّ
المرشحين الرائدين.
 .6أشيروا إلى 10
الصف إلى 10مجموعات ،واطلبوا من كل مجموعة أن تقوم بتحضير "بطاقة انتخاب" لواح ٍد
 .7قسّ موا ّ
من المرشحين.
 .8أرفقوا بطاقات االنتخاب لصور المرشحين الذين تم اختيارهم.
 .9اسمحوا لمندوب من كل مجموعة أن يقوم بتمثيل طائرهم.
الصف.
 .10انتخبوا طائر ّ

"بطاقة انتخاب"
اسم الطير:

سوف أساهم في زيادة الوعي للحفاظ على البيئة...

صفاتي هي:












أنا مميز ألنّني....



أنا مناسب ألن أكون ً
رمزا ،ألنّني:



أنا أمثّل البلدة/المنطقة ألنّني:
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قسم

6

ه:
كتب درمان
ي برو
إيل

مخطط درس
فنون  -مشروع
"نعم للعصفور"

رسم :طالي كرندل
تقنية :الرسم بالفحم
الصف السابع ،مدرسة
يعرات هعيمق
مغدال هعيمق
المعلم :شلومي للوش

الهدف المركزي:
تنمية التعبير واستيعاب الطيور في
بيئتها بواسطة وسائل صوريّة وفنيّة.
هدف الفعاليّة:
ّ
المرشحة.
بناء عشرة شعارات فنيّة -بالرسم ،الفنون المحوسبة ،التصوير ،الكوالج -للطيور
أدوات وتحضير:
• صور الطيور بحجم  A5+مجموعة وسائل إيضاح.
• رسومات ،شعارات ،أعمال فنيّة وصور فوتوغرافية من اإلنترنت تتطرّ ق للطيور وتحاكي أفكاركم.
•  10ألواح كرتون ثخينة ،بحجم .50*70*0.5
• ألوان :جواش ،باندة ،أقالم فحم ،طباشير ملوّنة.
مقصات ،فراشي دهان ،صمغ.
•
ّ
سير الفعاليّة:
• تقسيم الصف إلى  10مجموعات عمل.
الصف :لكل طير لوحة  +بطاقة انتخاب.
• عرض الطيور العشرة المرشحة أمام ّ
• نقاش حول اللوحات العشر ،من خالل وصف الطيور ،والمقارنة بينها (بالنسبة لصفاتها ،ألوانها،
حجمها ،وظيفتها ،شكلها ،بعدها الحضاري ،وغيرها).
• تحليل اللوحات وفك رموزها ،أخذ رأي الطالب وتفسيرهم الشخصي.
• مشاهدة أعمال فنيّة من تاريخ الفن ،التي تتعامل مع موضوع الطيور و/أو دور الطيور ،مع التطرّ ق إلى
لغة الفن :تعبير ،التلوّن ،أشكال ،صفات الخطوط والبقع.
التوجّ ه لإلنتاج:
• اختيار أدوات العمل على يد التالميذ :جواش ،باندة وخالفه.
• تعبير الطالب من خالل الرسم والتقنيّات األخرى عن تجربته والتأويل الذي كسبه في النقاش السابق.
عرض ونقد األشغال الصفيّة.
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كتبته
غلسنر
رينه

مخطط درس موسيقى  -مشروع "نعم للعصفور"
الهدف المركزي:
تنمية التعبير واستيعاب الطيور في بيئتها بواسطة فعالية موسيقية.
هدف الفعالية:
أغان دعائية -للطيور المرشحة.
إنشاء
ٍ
أدوات وتحضير:
	•صور الطيور
	•أدوات كتابة
	•آالت موسيقية
	•مسجل صوت للتسجيل
	•قرص يحوي تسجيل أصوات الطيور المرشحة
	•بطاقات انتخاب الطيور
سير الفعاليّة:
الصف  +بطاقة انتخاب.
	•عرض الطيور العشرة المرشحة أمام ّ
	•إدارة نقاش حول الصفات المميزة للطيور المرشحة.
	•كتابة المميزات الرئيسية لكل طير على اللوح.
	•االستماع ألصوات الطيور ،مع تركيز على حجم الصوت ،إيقاعه ،موتيف موسيقي متكرر.
	•وصف وتسجيل صوت زقزقة الطيور من خالل تسجيل رسم بياني (للحصول على إيحاء للحن)
	•تقسيم الصف إلى مجموعات صغيرة -كل مجموعة تُسمى باسم عصفور.
التوجّ ه لإلنتاج وتنفيذ األغاني:
	•كتابة كلمات أغنية في أربع أسطر قصيرة تصف الطير (صفاته وميزاته)
	•تأليف لحن لألغنية ،أو مالءمة لحن معروف للكلمات.
	•دمج آالت موسيقية ،إيقاعية ،أو أصوات جسدية مرافقة لألغنية.
	•تنفيذ األغاني أمام أعضاء الصف والحصول على تغذية مرتدة للتحسين.
	•تسجيل األغاني الجاهزة.
ّ
المفضل االستعانة بمعلم العلوم ليساهم في كتابة كلمات األغنية.
مالحظة :من
عند االنتهاء من تسجيل األغاني ،ومن أجل اإلعالن ،تذاع هذه األغاني في إذاعة المدرسة.

في مركز الطيور في المدرسة الحقلية حتسيفا في العربة أجرى البروفيسور أموتس زهافي دراسة على ثرثارة الجزيرة العربية،وهو طائر اجتماعي يَسمح بمشاهدته عن قرب دون أي خوف انه دمج علمي ،تربوي ،سياحي فريد من نوعه.
تصوير :روعي سجلي
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سرب من  8000بجعة مهاجرة ،يستريح ليال في سهل الحولة .تصوير :يوسي اشبول

60

طيور كركي في مستنقعات الحولة .تصوير :توماس كرومنكر

أبو الحيايا يبل ُع ثعبا ًنا .تصوير يورام شفيرير

فعال)
مهاجرة نهارًا (طيران غير ّ

فعال)
مهاجرة ليالً (طيران ّ

"نعم للعصفور"

ولوجي
ي
التنوع الب مة مع
واالستدا لطيور
على ا
لتركيز
الشمال
ا ي لواء
ف

