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 المشروعفكرة 
يضم المشروع ونشاء قبة سماوية لعرض المواد العلمية والتعريفية بشكل فيه اثارة ومعرفة عن الفلك والفضاء. إفكرة المشروع هي 

 وأخيرا ساحة تلسكوبية فردية. ،متطوروشاشة عرض متصلة بتلسكوب  ،والقرآن والفلك ،عن العرب والفلك أقساما
 

ن العروض و المشاهد الحية أكما قطر وطلبة المدارس، بزوار المثل السياح وعموم ن يجذب المشروع الكثير من الزوار، أويتوقع 
قماره أزحل وأجرام فلكية يمكن رؤيتها بوضوح من خالل التلسكوبات، مثل الكواكب كهناك ف. الزوارجذب ستكون لها دور في 

ية مثل سديم برج الجوزاء أو برج الجبار، وكذلك وماقماره والزهرة والمريخ وعطارد والبقع الشمسية، وبعض األبراج السأوالمشتري و
. ويمكن االعالن عن االوقات التي ة تلك المشاهد واالجرام السماويةسيكون كل ذلك من وسائل شد الزوار واستقطابهم لرؤيو .وجوه القمر

 ستظهر فيها هذه االجرام السماوية وذلك لجذب الزوار وقدومهم لرؤيتها.

 الهدف من المشروع
فضال ، قطرلمن يزور  ةذكرى طيبأثرا وتترك لتبر هذا المشروع اضافة مهمة الى حركة خلق األصول السياحية في البالد يع

 . 2022ضافة كأس العالم في تان تستمر فيها الحركة السياحية قبل وبعد اسعن أن قطر تسعى إلى 
 

، بمعنى دا من نوعه في المنطقةالمشروع سيكون فريوهذا وأهم ما يميز هذا المشروع هو التنوع والعمق في ربط االنسان بالفلك. 
المساهمة العربية في علم الفلك  وعرضهاهتمامه من حيث وكذلك  الفيلمية، نه سيكون متميزا بالتجهيز الراقي والعروضأ
في بعض و سماوية أبالرغم من وجود قبب فلكية و يهي علمي تاريخي واستشرافي.فهو مشروع سياحي ترفرصد الفضاء. و

. فقط او الترفيهفقط دول الخليج إال انها متواضعة من ناحية التجهيز والتنوع، وقد تكون قاصرة إما على ناحية رصد الفضاء 
 100وتوجد في دبي في مدينة الطفل وفيه ، ، والسعودية)متحف الكويت الوطني في كل من الكويت (في وتوجد قباب سماوية 

 وكذلك في عمان.  وتوجد في الشارقة ايضا قبة سماوية وتستخدم لالبحاث العلمية ومراقبة السماءمقعد، 

 ماذا سيكون في المشروع
 حتوى المشروع على اآلتي:يس

، برين في الغوص ورحالت الي، واستخدام الفلك عند الخليججناح خاص بالعرب والفلكأوال:  •
 والسفر الزراعة والطبألغراض الصيف والشتاء مواسم ظواهر الطبيعة ك ورصد
o  ئل من نظروا الى السماء بدراسة وتأن ونظر وتأمل، وقاموا بتدوين االعرب من أو

مالحظاتهم وتدريسها وتطوير األدوات الفلكية من أجلها. ومازال كثير من األبراج 
مسماها باللغة ى لعومواقع النجوم والمصطلحات الفلكية العلمية الحديثة تعتمد 

العلماء  ، وشخصيات من. ويعرض هذا الجناح بعض المخطوطات العربيةةالعربي
وكذلك  ،واألدوات المستخدمة (مثل االسطرالب) ،في علم الفلك تهماومساهمالعرب 

 براهين عصرية على المساهمة العربية التى الزالت تستخدم الى اليوم في علم الفلك.



o خليجين وخاصة في رحالت الغوص وصيد السمك، وكذلك في الرحالت البرية في البادية. برز استخدام الفلك عند ال
وسيحتوى المشروع على كيفية استخدام اهل الخليج لعلم الفلك. وسيعرض صورا من تجارب اهل الخليج في 

 واهر طبيعة وطبية.استخدام النجوم واألبراج الفلكية التى تعارفوا عليها في وجهات رحالتهم وارتباط ذلك العلم بظ
 جناح خاص بالقرآن والسماءثانيا:  •

o  ُفي القرآن الكريم. وأمر هللا  اتمر 310كرت كلمات السماء والسموات معا اهتم القرآن الكريم بالسماء، وقد ذ
النظر في السماء وتوجيه البصر اليه بالتفكر في خلقها وزينتها وأجرامها وأبراجها. ويعرض هذا سبحانه وتعالى ب

الجناح بعض اآليات القرآنية التى تتحدث عن االعجازات العلمية الفلكية مثل: والسماء والطارق (اكتشف العلماء 
العلماء وجود اجسام غازية على شكل سماعهم لنغمة مثل طرق الباب في الفضاء)، والسماء ذات البروج (اكتشف 

ابراج ضخمة في السماء ال ترى اال بالمناظير المتطورة)، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون (اكتشف العلماء ان 
 السماء عميقة في البعد وتتميز بالتمدد المستمر)..الخ. 

 مبنى القبة السماويةثالثا:  •
o الفضاء. ويرى الزائر  رات صوتية تتعلق موادها بموضوعات مختلفة عنبعاد وبمؤثيقدم عروضا فيلمية ثالثية األ

 هذه العروض من خالل توجيه نظره الى القبة التى تعرض بها هذه االفالم، ومن هذه االفالم:
 الكرة األرضية والمجموعة الشمسية 
  رحلة الى الفضاء 
 رحلة الى القمر 
 رحلة الى المشترى وزحل 
  الفضاءرحلة اين نحن في هذا 

  
 مرصد رئيسي متطور يعكس الَمشاهد الحية على شاسة تلفزيونية كبيرة تعرض ما يرى فورا من هذا المرصد للزواررابعا:  •
 .واألبراج ملرؤية الكواكب والنجو  مراصد (تلسكوبات) للمشاهدة بالعين المجردةخامسا:  •

o خدم الزائر التلسكوب تحت اشراف ص مساحة داخل المشروع لوضع تلسكوبات فردية بحيث يستيويمكن تخص
  .مختص لرؤية االجرام والكواكب والقمر

 حين يزور المشروع هنفسالزائر تصور يكيف 
دوات تاريخ النظر الى النجوم واأل أوال الى جناح العرب والفلك، وسيتعرف الزائر علىسيدخل حين يدخل الزائر المشروع  •

  . ثم تطور اكتشافات الكواكب ،المستخدمة كاالسطرالب
ثم يمر الزائر على جناح القرآن وعلم الفلك. ويشاهد المقاطع من القرآن الكريم واالكتشافات االنسانية الحديثة التى قد تفسر  •

 . الفلكية المعاني القرآنية
براج األعن  تطورات علم الفضاء ومواد تعريفية عن فيلمية ا القبة السماوية وسيرى فيها عروضبعد ذلك سيذهب الزائر إلى  •

. علما بأن هذه األجرام السماويةووالعروض المثيرة والعجيبة عن الفضاء وبناء السماء  مؤثرات الصوتيةوالسماء مع ال
 العروض تكون حسب جدول زمنى معلن عنه مسبقا.

و أثابت مرصد  همن خالل ما يبثكبيرة معكوس عليها منظر حي عن الكواكب عرض شاشة بها الزائر بعدها إلى ساحة ينتقل  •
 .متطور وحديثتلسكوب 

تتسم بالظلمة الشديدة حتى تكون الى ساحة الزائر ينتقل بعد ذلك،  •
، لذلك تكون هذه المنطقة من انجوم السماء اكثر ظهورا ولمعان

. ساحلالمن (والمقترح بناؤه) المشروع األبعد في اللسان الممتد 
يكون هناك عدد من و ،عدد من التلسكوباتكون في هذه الساحة يو
لى إيه التلسكوب وجبالمساعدة في ت وايقومالفلكيين ل ينمرشدال

و القمر حتى يستمتع الزائر بالمشاهدة أالجسم السماوي كالكواكب 
 الشخصية الحية. 

لبعض الكتيبات تسوق هناك محل يمكن أن يكون  وأخير، •
  المالبس وغيرها. وأيضا لكواكب تستخدم للمعرفة ا ومجسمات



 
 

0Fساحل كتار او ساحل كورنيش الدوحةعلى  موقع المشروع

1 

موقع في  همابسبب أنوذلك ، كمثال على موقع متميز كتارا المقترح في هذه الدراسة هو كورنيش الدوحة أو ساحل الحي الثقافيالموقع 
 وفي متناول وصول الزوار، ويمكن توسيع المشروع في البحر حسب الحاجة.(الشمال والجنوب) الدوحة والوسيل  يتوسط

فضال عن  ،الليل يتميز بدرجة من الظلمة تمكن من رؤية السماءفي وقت ساحل الن أ) هو الدوحة (أو كورنيشهمية كتارا أو •
 على هذا الساحل. ستجّمون بالمشي بكثرة الزوار الذين ي تميز الموقع

ليقام عليه المشروع، إلى عرض البحر (او ساحل الكورنيش) من ساحل كتارا (كما في الشكل أعاله) ن يمتد لسان أفضل يُ و •
 عنأبعد نقطة عند (كما هو مبين في الشكل الجغرافي) وبية أننا نريد ان تكون الساحة التلسكفي هذه الحالة هو والهدف 

ساحل، وذلك ألن الساحة الالتلسكوبية في آخر اللسان الممتد من الساحة موقع كون ين يُفضل أ. لذلك من الساحل نارات الليليةاإل
 قة ظلمة مما يسمح بمشاهدة السماء بأكبر عدد من النجوم.طستكون اشد من

 المشروع نتهي من زيارة يسالزائر بعدما  همالذي سيستفيد من
 حينما يشاهد السماء سيعرف الفرق بين النجم والكوكب •
 الكواكب واقمارهاسيشاهد  •
 والفائدة منهاالسماوية سيعرف االبراج  •
 في هذا الكون سيعرف اين نحن •
 سيعرف االتجاهات والمواقع من خالل معرفته االبراج الفلكية •
 يات القرآن آربط آيات الكون مع  •

 ن تساعد في بناء المشروعأالشركات التى يمكن 
 االلمانية زايس كارل شركة •
• Royal Museums Greenwich 

 تكاليف المشروع
 هذه التكاليف تدخل ضمن دراسة جدوى المشروع وتتطلب تقديرات فنية لتكاليف التوريد والبناء والتشغيل وهي دراسة منفصلة.

                                                           
 مشروع. ال عليها ضافة تصور للطريقة التى سيكون إالصورة من موقع جوجل، وقمت ب  1
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