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الإهــــداء

لدار احلنان
والتاريخ الذي ّ
يتعطر بذكرها..
وامل�ستقبل الذي �سيحت�ضن فجرها..
نهدي كتابها
ومنها
�إىل الوطن الذي �ض ّمها..
والأم التي رفعت �صرحها..
وبناتها اللواتي ِ�سرن على دربها..
والإدارة التي �صنعت جمدها..
وخريجاتها اللواتي حملن �شعلة علمها..
يتجدد وعدها ويتوا�صل عهدها



اﻓﺘﺘﺎح ﻤرﻛز اﻟﺘدرﻴب اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻤﺴﺘﻤر

املـقـدمــة
هي دار احلنان ،ابنة عفت ،و�أم مدار�س البنات ال�سعودية.
عرفتها ،كمدر�سة التحقت بها.
ع�شقتها ،كتجربة فريدة ع�شتها.
افتقدتها ،عندما غادرتها كخريجة.
وذكرتها ،عندما غابت �شم�سها يف يوبيلها الذهبي عن الإ�شراق على �أول �أيام الدرا�سة ،فرفعتُ رثائي لها يف ال�صحيفة
مقا ًال ،و�إذا بي �أجد الرثاء يغدو �شراع ًا من �أمل يف نفو�س خريجاتها.
اقرتبتُ من (جم�سها) ا�سرتق ال�سمع لنب�ضها ،فوجدته مفعم ًا باحلياة بالرغم من غيابها عن �ساحتها.
نب�ضها ،كان ر�سالة حاولت توثيقها على �شبكة الإنرتنت يف ملف �إلكرتوين.
ر�سالتها ،كانت مغ ّلفة بعبق التاريخ و�أمل امل�ستقبل.
�أملها ،كان كبري ًا و�إميانها بوطنها وببناتها كان كفي ًال ب�إعادة بناء لبناتها.
تلك هي ق�صتها باخت�صار ،وبني الأمل والأمل كنتُ �أقف عندما ا�ستدعتني الأ�ستاذة فائزة كيال للقاء الأ�ستاذة �سي�سيل
ر�شدي ،التي ّ
ب�شرتني بعودة دار احلنان ،وك ّلفتني ب�إعداد هذا الكتاب.
حلمي ،كان �أن �أقدم �شيئ ًا لداري.
بغ�صة اخلوف واحلرية التي بد�أت مبحاولة معرفة �أي
�سعادتي ،كانت �أن �أحظى بهذا التكليف ،غري �أنها �سعادة تلعثمت ّ
التجارب �أ�صعب؟
عندما ع ّلمتني دار احلنان كيف �أكتب �أول حروف اللغة؟ �أم عندما واجهتُ حلظة كتابة �أول حروف كتابها؟
عندما ع َّلمتني كيف �أقر�أ؟ �أم عندما �أردتُ �أن �أقر�أ كل تفا�صيل م�سريتها؟
�أدركتُ بعد م�شوار طويل من البحث �أن دار احلنان ق�صة لن �أكتبها ،ولكني قد �أُعيد قراءة جتربتها مع رموزها ور ّوادها
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على �صفحات هذا الكتاب.
وهي قراءة حرة ،تبد�أ ب�صوت �أبطال الق�صة ،وال تنتهي عند ال�صفحة الأخرية؛ لأن امل�سرية م�ستمرة مبخرجاتها ،واملج�س
يوا�صل معها ت�سجيل قراءاته.
مل �أ�شعر �أن دار احلنان كانت بحاجة ملن يكتب تاريخ ًا ي�صطف �إىل جانب كتب التاريخ على �أرفف الذكريات ،فتجربتها
كانت ـ ومازالت ـ ت�ستحق �أن نعيد قراءتها ،ونغو�ص يف �أعماق بحورها لن�ستخرج كنوزها.
من ذلك الإح�سا�س تغيرَّ ت ر�ؤيتي لكتابها ،ومل يكن ذلك غريب ًا ،فلطاملا غيرَّ ت دار احلنان يف نفو�سنا مفاهيم عديدة.
(من ع َّلمني حرف ًا �صرت له عبد ًا) ،بينما ع َّلمتنا دار احلنان �أننا بالعلم منلك احلرية امل� ّؤطرة بامل�س�ؤولية،
لقد قالوا قدمي ًاَ :
غيرّ ت اعتقادنا ب�أننا عندما ندين ل�شخ�ص� ،أو �صرح مبعروف ن�شعر باالنك�سار �أمامه ،وجعلتنا بامتناننا لعطائها نرفع
ر�ؤو�سنا زهو ًا وفخر ًا واعتزاز ًا بانتمائنا لها.
هي التجربة ال املدر�سة فح�سب ،وهي وليدة حل ٌم رائدة تعليم البنات يف اململكة العربية ال�سعودية الأمرية عفت
الثنيان ـ يرحمها اهلل ـ التي �أرادت �أن تتيح التعليم لكل بنات جن�سها ،ف�سعت حتى � ّأ�س�ستها كدار للرعاية ،وط ّورتها لتغدو
�أول مدر�سة نظامية للبنات ،ورعتها لتخرج منها �أول كلية �أهلية للبنات.
ق�صة ب�إمكان كل منا �أن يرويها من زاوية الر�ؤية التي يقف عندها.
ومن زاوية ر�ؤية �أبطال هذا الكتاب:
روتها الأمرية لطيفة الفي�صل ،فو�صفتها ب�أنها ق�صة ت�أ�سي�س بلد كان التعليم حجر الأ�سا�س لبنائه ،وكانت دار احلنان
�إحدى لبناته.
وروتها الأمرية لولوة الفي�صل ،فاعتربتها نتاج قرار اتّخذه الوعي االجتماعي.
وروتها ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي ،عن معمل �صغري ظل يط ّور �أدواته؛ لينتج الكوادر الن�سائية الفاعلة ،وي�ستحدث برامج
تهدف �إىل امل�ساهمة يف �سد حاجات الوطن ،واالرتقاء مبخرجات التعليم الذي ال ينف�صل عن الرتبية.
وروتها ال�سيدة فائزة كيال ،م�ستعر�ضة �صور ًا قدمية ك ّلما مر عليها الزمان تظهر لها �أبعاد جديدة ،وتت�ضح معها
معامل الواجهة التعليمية والرتبوية التي ر�سمتها الأمرية عفت لدار احلنان.
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دار احلنان
جم�سدة ب�إجنازاتهن يف خمتلف املجاالت.
ق�صة روتها للوطن �أكرث من  3000خريجة ،ور�أيناها ّ
وجمتمع �صغري رفع راية العلم ،وتر�سخت يف ن�سيجه قيم امل�ساواة ،ومفاهيم التعاي�ش احل�ضاري ب�أرقى �صوره.
وري�شة ظلت تر�سم مالمح �شخ�صيات بناتها ،وت�صبغها ب�ألوان التجربة ،لتهدي اليوم للوطن خال�صة تلك التجارب
الفريدة التي مت تطبيقها بنجاح على �أر�ض الواقع ،فكان من بينها:
 الربامج الرتبوية الهادفة الكت�شاف املواهب و�صقلها يف خمتلف املجاالت االجتماعية والعلمية والأدبية والفنيةوالإعالمية.
	�إدخال الرتبية البدنية والأن�شطة الريا�ضية ملدار�س البنات. تكوين الثقافة االنتخابية لدى طالباتها من خالل االنتخابات ال�سنوية للطالبة املثالية. تعليم �أ�س�س البحث العلمي وتطبيقها من ِقبل طالبات جميع املراحل الدرا�سية. التجربة الك�شفية التي ت�ؤهل الفتاة ملواجهة الظروف الطارئة ،وممار�سة العمل التط ّوعي ،واالحتكاك مبختلفالثقافات.
	�إدخال اللغات منذ املرحلة االبتدائية دون �أن تطغى على اللغة العربية.	�إ�شراك الطالبات يف حت ّمل م�س�ؤولية �إدارة املدر�سة وتنظيم فعالياتها. حتويل ال�شعارات �إىل ممار�سات.جتارب عديدة كان لكل منها ب�صمة على امل�سرية ،وعلى حياة اخلريجة ،وعلى �صفحات وطن �آمن معها ب�أن املر�أة يف
نه�ضته �شريكة.
دار علم كانت عنوان الريادة ،ت�سرد ق�صتها اليوم وهي على م�شارف امل�ستقبل الذي يولد من رحم تاريخها بثوب حديث،
وت�أبى �إ َّال �أن تكون يف نفو�سنا دار احلنان التي ولدت لتبقى و�سام ًا خالد ًا على �صدر الزمان.
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ملـحـة تـاريخيـة عن التعليـم
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التعليم قبل العهد ال�سعودي
�أ�شرق فجر الإ�سالم على اجلزيرة العربية التي انطلقت منها بواكري نه�ضة �أطف�أت ظالم اجلهل بنور ودور العلم ،غري �أن
احلركة التعليمية يف اجلزيرة العربية ـ �ش�أنها �ش�أن بقية البالد الإ�سالمية ـ تعثرّ ت يف القرن التا�سع ع�شر امليالدي ،وحتت
وط�أة الظروف االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية اقت�صر التعليم على ثالثة �أمناط ،هي:
التعليم يف امل�ساجد :كانت امل�ساجد ـ ويف مقدمتها احلرمان ال�شريفان ـ ت�ؤدي ر�سالة الرتبية والتعليم �إىل جانب العبادة،
فتقوم بتدري�س القر�آن الكرمي ،ومبادئ الكتابة والقراءة ،و�أمور الدين .ويف �أواخر �أيام الدولة العثمانية يف احلجاز مت
و�ضع نظام الإجازات العلمية ،حيث يعقد قا�ضي الق�ضاة يف �أول العام الهجري جلنة علمية برئا�سته ،ويح�ضرها مفتي
احلنابلة ،ومفتي ال�شافعية ،ومفتي املالكية الختبار الطالب املتقدم ..ف�إذا اجتاز االختبار �أُعطيت له �شهادة التدري�س
بامل�سجد احلرام.
التعليم يف الكتاتيبُ :تع ُّد الكتاتيب م�ؤ�س�سات تربوية �إ�سالمية قدمية ،وظيفتها تعليم الأطفال القر�آن الكرمي ،والعلوم
الدينية ،ومبادئ القراءة والكتابة ،واحل�ساب ،وكانت تعتمد على الرتديد واحلفظ عن ظهر قلب.
التعليم يف املدار�س :كان باللغة الرتكية يف احلجاز و�أ�شرفت عليه الدولة العثمانية ،حتى ا�ستبدل بها ال�شريف احل�سني
بن علي مدار�س عربية يرى الباحثون �أنها كانت �أقرب �إىل الكتاتيب .كما ت�ضافرت جهود الأهايل الفتتاح مدار�س �أهلية
للبنني والبنات ،وقد كانت تلك املدار�س ت�سري وفق �أنظمة اجتهادية و�ضعتها الهيئة امل�شرفة عليها ،وال يربطها منهج �أو
ت�شرف عليها �إدارة معينة.
التعليم يف العهد ال�سعودي
كانت خطوات التوحيد يف العهد ال�سعودي م�صحوبة بجهود حثيثة لدعم عنا�صر التنمية ومتطلباتها التي يقع التعليم
على ر�أ�س قائمتها ،فانطلق التعليم النظامي بعد دخول امللك عبدالعزيز ـ طيب اهلل ثراه ـ �إىل منطقة مكة املكرمة ،حيث
�أ�صدر قرار �إن�شاء (مديرية املعارف العامة) يف عام 1344هـ .وقد تو ّلت املديرية ـ �آنذاك ـ �أمر رعاية املدار�س القائمة،
واالرتقاء مب�ستوى التعليم فيها ،بالإ�ضافة �إىل تعميم التعليم و�إتاحته للجميع بت�أ�سي�س مدار�س جديدة ت�ضم خمتلف
املراحل الدرا�سية للبنني .وقد كان التعليم االبتدائي جماني ًا و�إلزامي ًا.
ويف عام  1346هـ مت �إن�شاء (جمل�س املعارف) الذي و�ضع �أول نظام تعليمي للبالد ،كما ت�أ�س�ست يف عام 1355هـ مدر�سة حت�ضري
البعثات لإعداد الطلبة قبل ابتعاثهم للخارج ال�ستكمال درا�ستهم العليا يف خمتلف التخ�ص�صات على نفقة احلكومة ال�سعودية.
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وقد وا�صل الأبناء م�سرية الأب القائد لتطوير التعليم ف�شهد ،عهد امللك �سعود بن عبدالعزيز ـ طيب اهلل ثراه  -حتويل
(مديرية املعارف العامة) �إىل (وزارة املعارف) يف عام 1373هـ.
وبالرغم من �أن االهتمام تر ّكز على ن�شر تعليم البنني �إ َّال �أن تلك الفرتة �شهدت ت�أ�سي�س عدد من املدار�س الأهلية اخلا�صة
بالبنات ،فكانت نواة لن�ش�أة تعليمهن النظامي يف البالد ،حيث �أ�صدر امللك �سعود بن عبدالعزيز ـ يرحمه اهلل ـ مر�سوم ًا
ملكي ًا يف عام 1379هـ يق�ضي بت�شكيل هيئة حكومية ر�سمية هي (الرئا�سة العامة ملدار�س البنات) لرتتبط بها املدار�س
اخلا�صة القائمة ابتدا ًء من عام 1380هـ ،وتت�أ�س�س يف ظلها املدار�س احلكومية للبنات.
ومنذ انطالقة خطط التنمية ال�شاملة للمملكة يف عهد امللك في�صل بن عبدالعزيز – طيب اهلل ثراه � -صدرت وثيقة
(�سيا�سة التعليم) عام 1390هـ ك�إعالن ر�سمي من الدولة يف�صل الأ�س�س واملبادئ التي يرتكز عليها م�سار النظام التعليمي.
كما ت�أ�س�ست مراحل التعليم الأوىل للبنات والبنني مببادرات �أهلية متبوعة برعاية وتطوير الدولة ،ومت يف عام 1395هـ
ت�أ�سي�س (وزارة التعليم العايل) لتتولىّ الإ�شراف على جامعات ومعاهد وكليات التعليم العايل القائمة ،وتوا�صل افتتاح
�صروح التعليم العايل مبختلف مناطق اململكة.
وقد ا�ستمر تطوير التعليم العام والعايل يف عهد امللك خالد بن عبدالعزيز – طيب اهلل ثراه – ومت افتتاح عدد من
اجلامعات ال�سعودية مع ت�شجيع الطالب والطالبات على االلتحاق بها وزيادة املكاف�آت املخ�ص�صة لهم �أثناء الدرا�سة
العليا ،ودعم االجتاه للتخ�ص�صات العلمية.
�أ ّما امللك فهد بن عبدالعزيز ـ طيب اهلل ثراه ـ (وهو �أول وزير للمعارف) ،فقد وا�صل دعمه للم�ؤ�س�سات التعليمية التي
جنحت با�ستيعاب الزيادة يف كم امللتحقني بها ،واتجّ هت �إىل تطوير براجمها و�أدواتها لتح�سني خمرجاتها .ويف عام
عال ال تهدف �إىل الربح .كما
1418هـ وافق جمل�س التعليم الأعلى على متكني القطاع الأهلي من �إقامة م�ؤ�س�سات تعليم ٍ
�صدر الأمر امللكي يف عام 1424هـ بدمج (الرئا�سة العامة لتعليم البنات) مع (وزارة املعارف) ،وتعديل م�س ّماها لي�صبح
(وزارة الرتبية والتعليم) ،على �أن يكون لوزير الرتبية والتعليم نائبان� :أحدهما لتعليم البنات ،والآخر لتعليم البنني.
واليوم يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ـ يحفظه اهلل ـ ي�شهد التعليم ال�سعودي نقلة هامة ،جت ّلت
بتخ�صي�ص ربع حجم ميزانية الدولة لقطاع التعليم ،وب�إنفاق ي�صل �إىل  97مليار ريال ،مع توجيه حواىل  18مليار ريال منها
للتو�سع يف برامج االبتعاث للخارج يف تخ�ص�صات تنموية .كما مت �إطالق وتفعيل م�شروع
للتعليم العايل ،ور�صد مبالغ �إ�ضافية ّ
امللك عبداهلل لتطوير املناهج ،و�إعادة ت�أهيل املعلمني واملعلمات ،وحت�سني البيئة الرتبوية وبرامج الن�شاط الالمنهجي.
املراجع �ص ()126
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نبذة عن تعليم البنات يف اململكة العربية ال�سعودية
كان ملبادرات التعليم الأهلي الدور الأكرب يف انطالق التعليم احلكومي ،حيث �أثبتت املدار�س الأهلية �أن الفتاة ال�سعودية
لديها القابلية واال�ستعداد للتعليم ،مع بقائها حمافظة على كيانها وخلقها ودينها ،فكان قرار �إن�شاء «الرئا�سة العامة
ملدار�س البنات» ابتدا ًء من العام الدرا�سي 1381-1380هـ لت�شارك الفتاة ال�سعودية يف عملية النه�ضة ال�شاملة .ولقد بادرت
الرئا�سة ب�إن�شاء جهاز �إداري مز ّود باملوظفني الإداريني والفنيني الذين و�ضعوا املخططات والنظم واملناهج التعليمية التي
تراعي الظروف االجتماعية والأو�ضاع البيئية التي حتيط بالفتاة ال�سعودية ،ولكن ظلت املدار�س الأهلية تتبع يف مناهجها
لوزارة املعارف حتى عام 1385هـ .كما �صدر يف 1423/1/11هـ الأمر ال�سامي بدمج الرئا�سة العامة لتعليم البنات مع
وزارة املعارف التي حت ّول م�س ّماها �إىل (وزارة الرتبية والتعليم).
مراحل التعليم
 )1املرحلة التح�ضريية
هي مرحلة التعليم التي ت�سبق املرحلة االبتدائية ،ويلتحق بها الأطفال من �سن � 3إىل � 6سنوات.
وقد �صدرت موافقة جمل�س الوزراء على افتتاح دور احل�ضانة اخلا�صة بالرئا�سة يف عام 1397هـ ،بينما كانت املدار�س
الأهلية قد قطعت �شوط ًا يف هذا امل�ضمار ،حيث بلغ جمموع الطالبات امللتحقات باملرحلة التح�ضريية عام 1380هـ حواىل
 830طالبة ،وارتفع عددهن يف عام 1398هـ �إىل  3968طالبة تتوزعهن  29مدر�سة �أهلية .وتقوم �ش�ؤون تعليم البنات
بوزارة الرتبية والتعليم حالي ًا بالإ�شراف على مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي للبنني والبنات.
 )2املرحلة االبتدائية
افتتحت الرئا�سة العامة لتعليم البنات يف عام 1381-1380هـ خم�س ع�شرة مدر�سة موزعة على خمتلف �أنحاء اململكة ،بلغ
جمموع طالباتها  5180طالبة.
وقد انق�سم التعليم يف ال�سنوات اخلم�س الأوىل من عمر الرئا�سة �إىل ق�سمني:
مدار�س حكومية تقوم بتدري�س مناهج «الرئا�سة العامة ملدار�س البنات».
مدار�س �أهلية تتبع وزارة املعارف يف مناهجها.
-
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وكانت �أول دفعة تتخرج يف مدر�سة �أهلية حاملة لل�شهادة االبتدائية يف عام 1379هـ� ،أ ّما �أول دفعة تتخرج يف مدر�سة
ابتدائية حكومية فكانت يف عام 1381هـ .كما كان بو�سع الطالبات احلامالت لل�شهادة االبتدائية من مدر�سة �أهلية �أن
يكملن تعليمهنَّ املتو�سط� ،أ َّما طالبات املدار�س احلكومية فكان يتعينّ عليهن االلتحاق مبعهد «املعلمات املتو�سط» املتخ�ص�ص
لت�أهيلهن لي�صبحن مدر�سات للمرحلة االبتدائية.
وقد برزت �أوىل �سلبيات ذلك التباين بني طالبات املدار�س الأهلية واحلكومية عندما تقدمت بع�ض الطالبات برغبتهن يف
االلتحاق مبتو�سطة �أكادميية ال معهد معلمات ،فرف�ضت وزارة املعارف طلباتهن؛ ب�سبب �أن املناهج التي د َّر�ستها الرئا�سة
مما دفع الطالبات يف عام 1381هـ �إىل التوجه ملعايل الوزير بر�سالتهن التي جاء فيها:
تختلف عن مناهج وزارة املعارفّ ،
(( خطاب اليوم – �إىل معايل وزير املعارف
		

بعد التحية واالحرتام:

نحن طالبات ال�شهادة االبتدائية التي �سبق �أن قدمناها من قبل الرئا�سة العامة يف الدور الأول لهذا
العام .وقد ظهرت النتيجة بنجاحنا واحلمد هلل ،ولكن بلغنا �أن �شهادة الرئا�سة لي�ست معرتفاً بها،
وهذا بعد انتهاء االمتحان.
وبذلك �س ُيقام امتحان �آخر يف الدور الثاين ،ولكن من قِبل الوزارة جلميع املدار�س ..فهل ن�ستطيع �أن
نتقدم لهذا االمتحان؟ وهل ن�ستطيع �أن نكمل درا�ستنا �إىل الثانوي؟ علماً ب�أن �شهادة الرئا�سة ال ت�ؤهل
�إ َّال �إىل التمري�ض� ،أو دخول معهد املعلمات ،ونحن نرغب يف الدرا�سة العالية التي ت�ؤهل الدخول يف
جميع ميادين العلم ،ون�ستطيع �أن نخدم بها وطننا الغايل ،ونرجو �أن تفيدونا بالرد ال�صحيح الذي
ن�ستطيع �أن نت�صرف يف �ضوئه.
ولكم جزيل ال�شكر
				
واهلل يرعاكم
					
								الطالبة� :س�.س ))
وبعد حمادثات دارت بني وزارة املعارف واملدار�س الأهلية و�أولياء الأمور والرئا�سة ا�ستقر الأمر على تكوين جلنة خا�صة
لتدري�س املناهج ،و�أمر وزير املعارف ب�أن كل من ح�صلت على �شهادة ابتدائية يف العام الدرا�سي 81-80هـ من الرئا�سة
العامة ،وترغب االلتحاق مبدر�سة متو�سطة تابعة لوزارة املعارف يتعينّ عليها �إعادة االمتحان ،والقيام مبعادلة لدخول
املتو�سط وفق ًا ملناهج وزارة املعارف.
() �ص ()42
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وقد ظلت املدار�س الأهلية تتبع وزارة املعارف يف مناهجها حتى مت توحيد هذه املناهج ما بني الرئا�سة العامة ووزارة
املعارف ،مع �إ�ضافة املواد الن�سوية ملناهج البنات.
مناهج املرحلة االبتدائية
كانت املدار�س الأهلية تتبع منهج وزارة املعارف ،بينما املدار�س احلكومية تتبع منهج ًا م�ؤقت ًا و�ضعته الرئا�سة العامة
ملدار�س البنات ،بالإ�ضافة �إىل �أن بع�ض املدار�س الأهلية كانت تتبع منهج ًا خا�ص ًا بها ..ولتاليف هذا الو�ضع الذي �س ّبب
الكثري من امل�شاكل للطالبات �أوجدت الرئا�سة العامة منهج ًا م�ؤقت ًا �سارت عليه املدار�س احلكومية يف عام 81-80هـ ،يف
الطريق لإعداد منهج موحد متت امل�صادقة عليه بقرار جمل�س الوزراء رقم  15997بتاريخ 81/8/9هـ وا�ستمر تطبيق
هذا املنهج حتى عام 1387هـ .ثم ر�أت اللجنة العليا للتعليم توحيد مناهج البنني والبنات وو�ضعت مناهج جديدة موحدة
يف معظم املواد ،ومتت امل�صادقة على هذا التعديل من جمل�س الوزراء برقم  876يف 1387/10/24ه��ـ ،وو�ضعت الكتب
املطابقة لهذا املنهج ابتدا ًء من 1389-1388هـ.

 )3املرحلة املتو�سطة
كانت مناهج التعليم تابعة لوزارة املعارف بالن�سبة للمدار�س الأهلية ،لأن الرئا�سة مل تكن قد افتتحت مدار�س متو�سطة
با�ستثناء معاهد املعلمات املتو�سطة واملعاهد الفنية ،ففي عام 81-80هـ كان عدد الطالبات يف املرحلة املتو�سطة يف املدار�س
الأهلية  97طالبة ،ثم افتتحت الرئا�سة العامة �أربع مدار�س متو�سطة عام 84-83هـ بلغ عدد طالباتها  235طالبة.
ولقد بد�أت طالبات املدار�س الأهلية بتقدمي امتحاناتهن لدى الرئا�سة بد ًال من وزارة املعارف ابتدا ًء من العام الدرا�سي
85-84هـ .فيما انتقل الإ�شراف على االمتحانات الر�سمية من وزارة املعارف للرئا�سة العامة بعد تعديل املناهج ومطابقتها
مع مناهج وزارة املعارف ،م�ضافة �إليها الرتبية الن�سوية (التدبري املنزيل ،التف�صيل واخلياطة ،الأ�شغال اليدوية).
وكانت طالبات جدة قبل هذا التاريخ يقدمن امتحاناتهن يف جلنة مبدار�س دار احلنان حتت �إ�شراف وزارة املعارف ،التي
كانت تع ُّد �أ�سئلة االمتحانات ،وتراقب �سري االمتحانات.

 )4املرحلة الثانوية
تبلغ فرتة الدرا�سة الثانوية ثالث �سنوات ،جتتمع يف �سنتها الأوىل املواد العلمية والأدبية ،ثم تتخ�ص�ص الطالبة يف عاميها
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الأخريين يف �أحد الق�سمني العلمي �أو الأدبي.
وكانت �أول مدار�س التعليم الثانوي للبنات يف اململكة العربية ال�سعودية هي املدر�سة النا�صرية بالريا�ض يف عام 82-81هـ،
ومثلها كل من املدر�سة الن�صيفية ،ومدار�س دار احلنان يف جدة� ،أ ّما بقية املدار�س الأهلية فقد توقف فيها التعليم عند
املرحلة املتو�سطة.
�أ ّما �أول دفعة تخ ّرجت من الق�سم الثانوي فكانت من مدار�س دار احلنان يف العام الدرا�سي 85-84هـ ،وكان عدد طالباتها
 9منهن  8يف الق�سم العلمي ،وواحدة يف الق�سم الأدبي.
وقد افتتحت الرئا�سة العامة �أول مدر�سة ثانوية لها عام 1391هـ1392-هـ �ضمت  21طالبة.
�أ ّما املناهج ففي ال�سنة الأوىل من املرحلة الثانوية تكون املواد العلمية والأدبية جمتمعة ،وتقدم بن�سب مت�ساوية ،ويف
ال�سنتني التاليتني تختلف الن�سب بح�سب التخ�ص�ص.
ولقد كان على الطالبات تقدمي االمتحانات يف �آخر العام يف املنهج كام ًال ،ومن ثم مت تق�سيم االمتحانات يف املناهج على
الف�صلني الدرا�سيني.

 )5معاهد املعلمات املتو�سطة
�أدركت الرئا�سة العامة منذ �إن�شائها �أهمية �إيجاد املعلمة ال�صاحلة ،ف�سارعت �إىل افتتاح �أول ف�صل لإعداد املعلمات عام
1381ه��ـ ،حيث التحقت به  21طالبة ،ثم تواىل افتتاحها ،وكانت الغالبية العظمى من طالبات تلك املعاهد خريجات
ملدار�س �أهلية ،وخا�صة تلك التي كانت موجودة قبل �إن�شاء الرئا�سة.
وكانت الفرتة الدرا�سية بهذه املعاهد � 3سنوات بعد املرحلة االبتدائية ،تتلقى فيها الطالبة درو�س ًا ثقافية وم�سلكية ت�ؤهلها
للتعليم االبتدائي.

 )6معاهد املعلمات الثانوية
بد�أت الرئا�سة بافتتاحها يف عام 1388هـ لتح�سني و�سد حاجة مدار�سها من حيث الكمية والنوعية.
تدر�س الطالبات يف هذه املعاهد ملدة �سنتني بعد التخرج من معهد معلمات متو�سط ،فتتخرج كمعلمة ت�صلح للتدري�س يف
املرحلة االبتدائية ،و ُتعينَّ اخلريجة على املرتبة ال�ساد�سة ،كما ميكنها االنتظام يف كلية الرتبية للبنات ملدة �أربع �سنوات بعد
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الثانوية .وي�ضم املعهد ق�سمني �أدبي ،وعلمي .وكانت املناهج تت�ضمن الق�سمني ،ولكن عدد احل�ص�ص هو الذي يختلف.

 )7التعليم العايل
ُيق�صد بالتعليم العايل كل �أنواع التعليم الذي يلي مرحلة التعليم الثانوي وما يعادلها ،وترجع بداياته يف اململكة �إىل عام

1369هـ عندما مت افتتاح كليات الرتبية للبنات ،ومن ثم اجلامعات ال�سعودية ،و�أخري ًا الكليات الأهلية.

() املراجع �ص()126

20

�صاحبة ال�سمو الأمرية عفت الثنيان
رائدة التعليم الن�سائي والعمل اخلريي
يف اململكة العربية ال�سعودية
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تـمـهـيــد
مل يكن بو�سعي �أن �أكتب عن الأمرية عفت الثنيان دون االعتماد على امل�شافهة كو�سيلة لر�صد م�سرية رائدة التعليم الن�سائي
يف اململكة العربية ال�سعودية ،وق�صة تكوين �شخ�صيتها ،ومالمح احلقبة التي عا�صرتها ،وطبيعة العقبات التي واجهتها.
مكان امل�شافهة كان جمل�س الأمرية لولوة ،حيث التقيتُ بالأمرية لطيفة وبها ،فكان حوار اجتثت م�ضيفتي و�شقيقتها الكربى
رهبته من اللحظة الأوىل؛ لين�ساب ال�سرد ،وتتواىل �شالالت الذكريات دون �أن يقطع تلقائيتها جهاز الت�سجيل الذي يقع يف
منت�صف امل�سافة بيننا ،ودون �أن يفر�ض علينا التك ّلف.
وحدي كنت �أتن ّبه من حني لآخر لوجود ذلك اجلهاز ،و�أخ�شى �أن يلتقط ما ال ي�صلح للن�شر؛ حتى �أدركت �أنني �أجل�س بني
�سيدتني حترتف كل منهما ال�صدق.
مل يكن املجل�س الذي جمعنا �سوى منوذج م�صغر ملجل�س قدمي عرفه �أهايل اململكة العربية ال�سعودية ،و�أهايل منطقة مكة
حتديد ًا ،هو جمل�س الأمرية عفت الثنيان ،الذي كانت �سيدته ت�ضفي عليه مالمح روحها العذبة ،فتذوب فيه الفوارق،
وين�ساب احلديث بني جنباته.
يف هذا الف�صل �سنقر�أ ال�سرية على ل�سان �شخ�صيتني ،الأوىل هي الأمرية لطيفة الفي�صل التي �أ�سرين و�صفها املخت�صر
لوالدتها بـ(الأم) ،معتربة �أنها �أم كل فتاة وامر�أة �سعودية ،فكان ذلك الو�صف مكم ًال لالنطباع الذي تركته الأمرية لطيفة
لدي منذ الوهلة الأوىل بكلماتها املفعمة مب�شاعر الأمومة ،وبذاكرتها التي تلتقط وت�ستعر�ض م�شاهد متميزة لوالدتها الأم،
َّ
والزوجة ،والإن�سانة ،وال�صديقة ،والقريبة التي �أرادت �أن ت�شكل ال�صورة النموذجية للمر�أة امل�سلمة .مل يكن بو�سعي �أن
�أ�ستمع للأمرية لطيفة دون �أن �أن�شغل بالتلقائية والثقافة والأ�صالة ،فهي متثل منوذج الأجيال الأوىل من الن�ساء ال�سعوديات
اللواتي عا�صرن بدايات التعليم يف املنازل واملدار�س .وبالرغم من امل�صاعب التي واجهت َن ْيلهنّ  ..للعلم فهي اليوم املر�أة
املثقفة ّ
املطلعة التي جتيد  3لغات (العربية والإجنليزية والرتكية) .يف كنف والدها ووالدتها ا�شتهرت بلقب وزيرة املالية،
يف �إ�شارة �إىل مت ّيزها يف �إدارة الأمور املالية ،وهي مهارة امتلكتها كذلك �أغلب ن�ساء ذلك اجليل لإدارة منازلهن بحكمة
تتنا�سب مع الو�ضع االقت�صادي للأ�سرة ،واملرتبط بالأو�ضاع االقت�صادية للبلد.
�أما الأمرية لولوة الفي�صل فكانت تبهرين بقدرتها على قراءة ما يدور يف ذهني قبل �أن �أطرحه ،هي �سيدة من ذكاء يقر�ؤك
ويحاورك بدبلوما�سية ،ت�ساعدك على �أن تقرتب منها .وهي منوذج للجيل الثاين الذي تهي�أت له فر�صة ا�ستكمال الدرا�سة
و�سعت من نطاق معرفتها و�آفاق ر�ؤيتها ،فكان لتجربة االحتكاك
العليا يف اخلارج .تلك املراحل التعليمية التي مرت بهاّ ،
�أثر وا�ضح على �شخ�صيتها التي ا�ستمتعت بت�سليمها دفة احلوار ك ّلما الم�س نقطة تتطلب التحليل �أو التف�سري �أو الربط بني

22

املا�ضي واحلا�ضر .كانت ت�سرد التاريخ متجرد ًا ،ثم ُت�س ِقط عليه بر�ؤيتها رداء الواقع ،وتك�شف النقاب عن انعكا�سه على
احلا�ضر ودوره يف بناء امل�ستقبل .ذكاء الفي�صل ،وحكمة عفت ،و�شفافية تتلألأ بطابع خا�ص ـ كل ذلك ـ ورمبا �أكرث ـ �أهدته
ب�سخاء لق ّراء هذا الكتاب.
( )1ن�شــ�أتهــا وحيــاتهــا
هي عفت منرية بنت حممد بن عبداهلل بن ثنيان �آل �سعود .غادر جدها (عبداهلل بن ثنيان) اجلزيرة العربية ،وانتهى
به املطاف يف ا�سطنبول ،حيث تز ّوج من �سيدة �شرك�سية هي (تازروح هامن) ف�أجنبت له (حممد ًا ،و�أحمد ،و�سليمان،
وجوهران) .ثم تزوج حممد من ال�سيدة (�آ�سيا هامن) التي �أجنبت له (عفت) يف عام 1916م ،و(زكي).
يف ذاكرة ابنتها الأمرية لولوة الفي�صل �أبحرت ،و�سفينتي تتجه �صوب الزمان واملكان والأجواء التي ن�ش�أت فيها الأمرية
عفت� .أردت �أن �أفتح املحارة لأقر�أ ما حتمله (الل�ؤل�ؤة) من �أ�سرار عن والدتها ،فوجدتها ت�صحبني �إىل النقطة التي �أريد،
قائلة:
«كانت حياة والدتي يف تركيا �صعبة للغاية ،فعندما ُتويف والدها  -جندي يف اجلي�ش الرتكي  -يف حرب البلقان قبيل
انتهاء احلرب العاملية الأوىل ،خلف وراءه زوجته (�آ�سيا هامن) ،وابنته (عفت) ،وابنه ال�صغري (زكي) ،و�شقيقته امل�شلولة
(جوهران)؛ ليتقا�سموا من بعده الفقر حتت �سقف املنزل ال�صغري الذي جمعهم ،ويواجهوا احلياة معتمدين على معا�ش
ب�سيط .كان عليهم �أن يعتمدوا على �أنف�سهم ،فبد�أت جدتي (�آ�سيا هامن) تبحث عن عمل لتوفري احلياة الكرمية لأفراد
الأ�سرة ،وكانت جتيد احلياكة ،فا�ستنجدت بتلك احلرفة لتحيك املالب�س جلريانها ومعارفها ،غري �أن العائد من عملها
جمتمع ًا مع معا�ش الزوج الفقيد مل يكن قاب ًال للق�سمة على �أربعة �أ�شخا�ص ،ليغطي �أ�سا�سيات احلياة من م�أكل وم�شرب
وملب�س وعالج ،بالإ�ضافة �إىل التعليم ،فا�ضطرت جدتي �أن تتزوج من رجل �آخر ،وت�سافر معه ملقر �إقامته م�صطحبة معها
ابنها ال�صغري (زكي) .ولقد �أجنبت من زواجها الثاين ك ًال من (مظفر �أدهم) و(كمال �أدهم)».
ظلت الأمرية عفت مع عمتها جوهران� ،إحداهما ترعى الأخرى ،وكلتاهما تعتمدان على معا�ش والدها الب�سيط ..ومل تكن
م�صاعب احلياة التي مرت على الأمرية عفت بعيدة عن الأجواء العامة واحلروب التي �ألقت بظاللها على تركيا والعامل
الإ�سالمي ب�شكل عام ..ف�شعرت مبكر ًا مبرارة فقدان َمن حتب ،وباال�ستقرار الذي تدفعه ال�شعوب من حياتها ثمن ًا للحرب،
كما الحت �أمامها حقيقة �أن على الن�ساء �أن يكن م�ؤهالت لالعتماد على �أنف�سهن ،و�شاهدت يف والدتها منوذج ًا لذلك
عندما ا�ضطرتها ظروفها القا�سية �أن ت�ستنجد بحرفة تتقنها لتعول �أ�سرتها بد ًال من �أن ت�ستجدي العون من الآخرين.
() م�سرية امللكة عفت الثنيان – بقلم ال�سيدة فائزة كيال – الكتاب ال�سنوي 1425هـ 2004 -م
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التعليم كان �أمر ًا �أ�سا�سي ًا يف املجتمع الرتكي ب�شكل عام ،كما كان �ضروري ًا لها ب�شكل خا�ص من �أجل حياة �أف�ضل ..وهو
الآخر ترك يف تكوينها الثقايف ب�صمة خا�صة ت�ؤكد �أنها كانت �شاهدة عن قرب على �إحدى �أهم املراحل االنتقالية التي
�شهدها العامل الإ�سالمي ،وعن تعليمها تقول الأمرية لولوة« :التحقت والدتي باملدر�سة يف العهد العثماين ،حيث كان نظام
التعليم الرتكي القدمي يعتمد على الأحرف العربية يف كتابة اللغة الرتكية ،ولكن عندما جاء م�صطفى كمال �أتاتورك
�أجرى تغيريات عديدة ،كان من بينها ا�ستخدام الأبجدية الالتينية يف كتابة اللغة الرتكية بد ًال من الأبجدية العربية ،وبهذا
تعلمت والدتي يف املدر�ستني».
وقد وا�صلت الأمرية عفت تعليمها الأويل والثانوي حتى ح�صلت على دبلوم معلمات ..هذه املعلومة التي مت اكت�شافها بعد
وفاتها جعلتني �أبادر بال�س�ؤال:
«هل كانت طموحاتها �إذن �أن تكون معلمة؟».
وبذكاء �شديد التقطت الأمرية لولوة �س�ؤايل و�أجابت:
« �إذا �أردت الربط بني تعليمها وبني اهتمامها الحق ًا بالتعليم يف اململكة فهذا �أمر مبالغ فيه من وجهة نظري ..لقد كانت
�صغرية ،وثمة فارق بني الطموحات واخليارات التي تفر�ضها علينا احلياة».
�شعرت ب�أن الأمرية لولوة كانت تعيد خيايل املفرط يف التحليق �إىل �أر�ض الواقع؛ لت�ؤكد �أنها ب�سرد �سرية والدتها ال ترمي
�إىل ت�صويرها بهيئة �أبطال الأ�ساطري .كانت تتحدث عن الواقع ،والواقع �أعمق من اخليال .فعفت الثنيان قد ّمرت بتجربة
�إن�سانية ك�شفت لها عن �أهمية التعليم بالن�سبة للمر�أة ،وو�ضعتها يف مواجهة خيار واحد � -شاءت �أم مل ت�ش�أ  -كانت �ست�صبح
معلمة لت�ساعد �أهلها� ،أ ّما خطواتها الالحقة بت�أ�سي�س املدار�س يف اململكة فقد كانت نتاج قراءتها لتجربتها عندما و�صلت
�إىل مرحلة من الن�ضج ت�ؤهلها للتخطيط من �أجل م�ستقبل الن�ساء يف بلدها؛ لتوفر لهنَّ فر�ص احلياة الكرمية �سوا ًء اخرتن
�أن يكنَّ ربات منزل� ،أو يعملن مبح�ض �إرادتهن.
عدتُ مع الأمرية لولوة �إىل �أر�ض الواقع التي تقف عليها بثبات ،وت�سرتجع منها التاريخ وقلت:
«لقد كانت التجربة �إذن؟».
قاطعتني بقولها:
« بل هي م�شيئة اهلل التي ت�ضع الإن�سان يف اختبارات� ،إذا جنح فيها يت�أهل لتوظيف خرباته يف خدمة الآخرين ،كما �أنها
م�شيئة اهلل الذي ّ
�سخر لوالدتي �أن تعود بتجربتها �إىل �أر�ض الوطن».
العودة كانت بال �شك رغبة تراود الأمرية عفت التي باتت تعرف مكان �أ�سرتها يف �شبه اجلزيرة العربية ،عندما ذاعت

24

�أنباء عن �شروع امللك عبدالعزيز ـ طيب اهلل ثراه ـ بتوحيد اململكة ،غري �أن الرغبة بحاجة �إىل معرفة الطريق لتحقيقها..
وذلك الطريق قد �أ�ضاءته �أمامها عمتها (جوهران) التي اقرتحت عليها �أن يذهبا لأداء فري�ضة احلج ،ويتعرفا على
�أ�سرتهما هناك ومن ثم تعودان �إىل تركيا ..وبالفعل �أر�سلت بر�سالة للملك عبدالعزيز الذي كان يبحث �آنذاك عن �أفراد
فوجه لهما الدعوة لزيارة اململكة مبا�شرة.
�أ�سرتهّ ،
وعن تلك الدعوة تقول الأمرية لولوة:
«كان امللك عبدالعزيز يعرف عم والدتي (�أحمد الثنيان) الذي ف َّر من تركيا ،وعاد �إىل اململكة ،و�أ�صبح م�ست�شار ًا للملك،
كما �أنه قد رافق والدي يف رحلته الأوىل لإجنلرتا عام 1919م املوافق 1337هـ لأنه يجيد اللغات».
وعندما و�صلت عفت وعمتها جوهران �إىل اململكة ،مل يكن الفي�صل ـ نائب امللك عبدالعزيز �آنذاك ـ يف البالد ،ولكنه التقى
بها بعد عودته ،وعن ذلك اللقاء تقول:
(التقيت بامللك في�صل بحكم القرابة التي بيننا ،و�شعر كالنا باالن�سجام التام مع الآخ��ر ..جذبتني
�شخ�صيته ،وظللنا لفرتة نتحدث �سوي ًا من خالل «ترجمان» لأنني ع�شت يف تركيا كل عمري ..ولكن �شيئ ًا
ف�شيئ ًا تع ّلمت اللغة العربية)


عفت الثنيان

ّ
تب�شر رحلة احلج َمن ي�ؤديها مبيالد جديد ،ولقد كان لعفت من هناك �أن تفتح �صفحة جديدة من حياتها ،حيث مت زواجها
املبارك بالأمري في�صل .ويقر�أ ابنها الأمري تركي الفي�صل �أول �أ�سطر تلك ال�صفحة ،قائ ًال:
« مل َ
تبك ابتعادها عن �أمها
تخ�ش احلياة ،فلقد واجهتها يوم ًا بيوم .وعندما تزوجت ابن عمها مل تنكفئ يف غرفتها ،ومل ِ
و�إخوانها �إىل بلد غريب ال تعرف لغته ..ولكنها عانقت حياتها اجلديدة ،وع ّلمت نف�سها �أن تتعاي�ش مع حميطها ،وتكون

ع�ضد ًا لزوجها يف �أحالمه وطموحاته».
وقد �أجنبت من البنني والبنات الأمرية �سارة ،الأمري حممد ،الأمرية لطيفة ،الأمري �سعود ،الأمري عبدالرحمن ،الأمري
بندر ،الأمري تركي ،الأمرية لولوة ،الأمرية هيفاء.
() جملة املجال�س ـ العدد  673ـ 1984/5/19م
() ال�شرق الأو�سط ـ العدد  7762ـ /28فرباير2000/م ـ مقال (ر�سالة �إىل �أمي)
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الأحالم بع�ضها �سراب ،والبع�ض الآخر يعبرّ عن الطموحات ،وي�صبح نقطة انطالق ل�صناعة الإجنازات.
فوق �أعلى قمم جبال الطائف كانت تنتهي الرحلة التي ظل الأمري في�صل ي�صطحب �إليها �أ�سرته .وبعد م�شقة كبرية كان
اجلميع ي�صل لتلك النقطة من جبل الهدا ،حيث يختار �أن يقف لري�سم �صورة بري�شة اخليال ت�ش ّكل معامل الطريق الذي
يحلم ب�أن يراه م ّعبد ًا لريبط بني الطائف ومكة عن طريق جبل كرا.
هكذا �أرادت الأمرية لولوة �أن ُتق ّر َب لذهني �آلية امللك في�صل للتخطيط مل�شاريعه.
وت�سهب يف و�صف ال�صورة فتقول:
«كنا نقطع امل�سافة بني الطائف ومكة يف حواىل � 7ساعات ،وكان الطريق موح�ش ًا ووعر ًا وحمفوف ًا باملخاطر ،وعندما ف ّكر
والدي يف �شق هذا الطريق �أراد �أن يعي�ش حلمه ويرى تفا�صيله قبل �أن ي�شرع بتنفيذه فجعلنا جميع ًا نعي�ش احللم معه».
كانت هذه الق�صة الرد على حماولتي التقاط م�شهد للأمرية عفت وهي تخطط لت�أ�سي�س مدار�س البنات� ،أو وهي تناق�ش
الفكرة مع زوجها وبناتها .وت�ضيف:
«عملية البناء والت�أ�سي�س لي�ست جمرد حديث �أو حوار بني اثنني ،بل البد �أن تتكون الر�ؤية الوا�ضحة �أو ًال ،وهكذا دائم ًا كان
التخطيط يبد�أ بني زوجني يفهم كل منهما تفكري الآخر ،يف عالقة بناء الثقة وامل�ساندة ،فهما وحدة متكاملة .وكنت �أمل�س
�أنهما �شركاء يف التخطيط لعدد من امل�شاريع التي ت�شغلهم على طريق البناء بنف�س الآلية».
ملحت نظرة التوكيد متلأ وجه الأمرية لطيفة الفي�صل ،التي دخلت للتو �إىل املكان ،وبد�أت ترتجم النظرة التي تخفي
وراءها �صورة حتتفظ بها يف برواز ذاكرتها �إىل كلمات ،قائلة:
«كانت والدتي بجوار والدي نعم الرفيق ،متار�س دورها كزوجة و�أم ،وتعرف ما يريده زوجها ،متام ًا كما كان هو كذلك
يعرف ما تريده ،ويثق �أنها لن ُتقدم على خطوة ما مل تكن مدرو�سة ،وتهدف �إىل فائدة اجلميع يف مرحلة البناء التي تتطلب
امل�ساهمة الف ّعالة من كافة �أفراد املجتمع لتحقيق النه�ضة املن�شودة ..وعندما ي�سري الطرفان على م�سار واحد من الطبيعي
�أن يتجاوزا مرحلة النقا�ش �إىل القرار والعمل مبا�شرة».
هل حق ًا عندما نعي�ش �أحالمنا تتحقق؟.
الواقع يجيب عن �س�ؤايل ب(نعم) ،ففي عام 1385هـ املوافق 1965م افتتح امللك في�صل الطريق الذي ظل يحلم به لريبط
بني مكة والطائف عرب جبل كرا.
�أ ّما الأمرية عفت فقد كان �شغلها ال�شاغل التعليم ،ومل يقع اهتمامها على هذا املجال ع�شوائي ًا ،بل كان ا�ستجابة لنداء وطن
نا�شئ ثروته الوحيدة �أبنا�ؤه ،وهذا ما تو�ضحه الأمرية لولوة بقولها:
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«عندما تزوجت والدتي من والدي كانت اململكة يف مرحلة بناء ،وميزانيتها قائمة على ميزانية احلج قبل اكت�شاف الرثوة
النفطية ،ومن الطبيعي �أن يكون �أ�سا�س البناء هو التعليم حتى ينه�ض املجتمع بعلم �أبنائه .وقد كان هذا توجه امللك
عبدالعزيز منذ بداية عهده ،حيث انطلقت م�سرية ابتعاث املتعلمني للخارج ال�ستكمال تعليمهم العايل ومن ثم توظيفهم
يف الدوائر احلكومية».
توجهت �إىل الأمرية لطيفة بقويل:
«لقد عا�صرمت ك�أبناء وبنات للأمرية عفت املراحل الأوىل لت�أ�سي�س املدار�س».
فقاطعتني بقولها:
« ال ،بل عا�صرنا تكوين البلد الذي كان التعليم حجر الأ�سا�س لبنائه ،هكذا كانت مرحلة حكم امللك عبدالعزيز كما
يعرفها كل من عا�صرها».
اخلطوة الأوىل على طريق التعليم ا�ستهلت الأمرية لولوة احلديث عنها بقولها »:للتاريخ ،البد من تو�ضيح نقطة.
فلقد كانت هناك مدار�س عديدة يف اململكة� ،إ َّال �أنها كانت �أقرب �إىل الكتاتيب يف منهجها� ،أو خا�صة يف املنازل ،حيث ي�أتي
بع�ض الأهايل باملعلمني لأبنائهم و�أبناء �أقاربهم� ،أو خا�صة لأبناء املدينة الواحدة� .أ َّما ما �أرادته والدتي فقد كان ن�شر
العلم ،و�إتاحة فر�ص التعليم للجميع».
وقد كانت هذه هي العالمة الفارقة التي �أكدت عليها الأمرية لطيفة قائلة:
«كان بو�سع والدتي �أن توفر التعليم لنا فقط .ولكنها مل ت�ش�أ �أن يقت�صر التعليم علينا ،فكانت مدر�سة الطائف النموذجية
�أول مدر�سة خططت مع والدي الفتتاحها يف الأربعينيات امليالدية حيث التحق بها �أبنا�ؤها مع عامة النا�س ،وكان التعليم
فيها نظامي ًا».
تداخلت مع الأمرية لطيفة عند هذه النقطة �أطلب املزيد من التو�ضيح عن الفارق بني مدر�سة الطائف النموذجية وغريها
من املدار�س التي �سبق افتتاحها فقالت:
«كانت مدر�سة داخلية �أو ما يطلق عليه اليوم بـ  ،boarding schoolوذلك ليتمكن الأهايل من �إر�سال �أبنائهم �إليها من
خمتلف �أنحاء اململكة دون �أن ت�ضطر الأ�سرة ب�أكملها �إىل االنتقال من مدينة لأخرى لتعليم �أبنائها».
والبد �أن القارئ قد يت�صور مع تلك اخلطوة �أن الأمرية عفت قد بد�أت بتعليم البنني ويف خاطرها فكرة تعليم البنات ،غري
�أن الأمر مل يكن كذلك ،وهذا ما ت�ؤكده الأمرية لطيفة �إذ تقول:
«كانت املدر�سة للبنني والبنات ،حيث �أحلقت بها والدتي منذ افتتاحها ق�سم ًا لتعليم بناتها ،ومن ثم �أخريات .وقد در�ست
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فيها �أنا ـ �آنذاك ـ وكنت يف املرحلة االبتدائية».
ا�ستمعت لتلك الإجابة و�أنا �أ�سرتجع �أول �آية �أراد اهلل �سبحانه وتعاىل �أن تكون فاحتة الوحي للم�سلمني وللنا�س عامة
(اقر�أ) ،فوجدت الأمرية عفت قد حفظتها ،ووعتها ،وطبقتها مدركة �أن طلب العلم فري�ضة على الن�ساء والرجال دون
�أن يتطلب حتقيق هذه الفري�ضة �أن ي�سبق تعليم الرجل تعليم املر�أة ،فلم تغفل مبادرتها الأوىل هذا الأمر .ومل يكن ذلك
�سه ًال بالت�أكيد.
العقبة الأوىل كانت عدم وجود مع ّلمات ،حيث �أو�ضحت الأمرية لطيفة �أن ق�سم البنات باملدر�سة كان يعتمد على مع ّلمي
البنني ،وا�ستطردت الأمرية لولوة مو�ضحة:
«مل يكن �أمام والدتي خيار �آخر ،ففي ذلك الوقت مل يكن من ال�سهل ا�ستقدام معلمات من الدول العربية ،بل كن يف واقع
الأمر يرف�ضن املجيء للمملكة وملنطقتنا ب�شكل عام؛ لأنهن ال يعرفن الكثري عنها».
و�إن كان ا�ستقطاب املعلمات �أمر ًا �صعب ًا ،ف�إعداد املناهج مل يكن �أقل �صعوبة ،حيث كان البد من جمع املناهج من الدول
العربية ،وا�ستقطاب �أكادمييني متقاعدين من تلك الدول لت�أ�سي�س منهج خا�ص ،فكانت مدار�س الطائف النموذجية بتلك
اخلطوة من �أوليات املدار�س التي قدمت منهج ًا معرتف ًا به من ِقبل وزارة املعارف.
�أ ّما ق�سم البنات يف مدر�سة الطائف النموذجية فقد كان كذلك داخلي ًا ،غري �أن عدد الطالبات كان قلي ًال جد ًا ،تذكر الأمرية
لطيفة من بينهن زميالتها يف املرحلة االبتدائية (بدرية بنت حمد ال�سليمان) ،و(فاتنة �شاكر) ،و(مو�ضي عبداملح�سن
العنقري) وتقول:
«مل ي�ستمروا ،ونحن كذلك مل ن�ستمر �سوى ثالث �أو �أربع �سنوات من املرحلة االبتدائية ،ثم عدنا للدرا�سة يف املنزل ،ومتكنت
والدتي من �إح�ضار معلمتني لنا �إحداهما بريطانية لتعلمنا اللغة الإجنليزية ُتدعى (م�سز ميلر) ،والأخرى فل�سطينية هي
ال�سيدة (مفيدة الدباغ) لتع ّلمنا املواد العربية» .
وتعلق الأمرية لولوة على توقف ق�سم البنات يف مدر�سة الطائف قائلة:
«الأهايل مل ير�سلوا بناتهم �إىل املدر�سة ،ومل ي�شجعوا اخلطوة ،ووالدتي مل تكن ترغب بافتتاح مدر�سة لبناتها فقط «.
تعثرّ ق�سم البنات باملدر�سة �إىل �أن افتتحت الأمرية عفت مدار�س دار احلنان يف عام 1955م� ،أ ّما ق�سم البنني فا�ستمر حتى
انتقلت مدر�سة الطائف النموذجية يف عام 1960م �إىل مدينة جدة لتحمل م�سمى جديد ًا هو (مدار�س الثغر النموذجية)
والتي ال تزال قائمة �إىل اليوم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار احلنان� :ص ()35

28

(� )2شخ�صيتها و�إجنازاتها
عقلها �سبق زمنها ،وقلبها �أعطى الأمل ملن فقده..
قوة عزميتها �ألهمت الغري للتطلع �إىل �أفق �أرحب للرقي ب�أنف�سهم ومبجتمعهم..
�شخ�صيتها كانت مثل ال�شم�س تبعث الدفء يف القلوب..


فر�ضت هيبتها االحرتام ،و�أعطته يف املقابل..

رمي بنت �سعود الفي�صل

() ال�شرق الأو�سط ـ العدد  7770ـ  /7مار�س2000 /م ـ من مقال «�أعظم امر�أة عرفتها يف حياتي»
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عــالقتهــا بالآخــرين
« كانت قريبة من النا�س ،غري بعيدة عن م�شاكلهم».
هكذا اخت�صرت الأمرية لطيفة �سر جناح والدتها يف اكت�ساب ثقة جمتمعها لتفتتح �أول �صرح تعليمي للبنات ،وت�ضيف:
« الزلت �أذكر جمل�س والدتي ممتلئ ًا بالزّوار ،كان بابها مفتوح ًا دائم ًا للنا�س ،حتر�ص على �أن تربطها بهم عالقة �إن�سانية
حميمة ،وتهتم باال�ستماع �إىل م�شاكلهم ،حتى ال�شخ�صي منها ..فكثري ًا ما كنا جندها تغادر املجل�س مع �إحدى الزائرات،
�أو تختلي بها جانب ًا لت�ستمع �إليها ،وتقدم لها امل�شورة .ف�إذا ما انف�ض املجل�س ،حتتفظ بتلك الأ�سرار يف �أعماقها ،وال تطلع
عليها �أحد ًا �أبد ًا».
وهو نف�س املجل�س الذي و�صفته الكاتبة نورا ال�سعد يف �إحدى مقاالتها ،بقولها:
«�صالون عفت يف مقرها ،كان مثال للحوارات االجتماعية والثقافية ..بل كان ميثل مركزًا للإر�شاد العالجي حللول

م�شكالت العديد من الن�ساء والفتيات ،ومدر�سة اجتماعية للتوا�صل بني الرعية وزوجة الراعي والوايل».
اقرتبت من النا�س ،وحر�صت على مراعاة م�شاعرهم ،وحفظت �سرهم ،واحرتمت خ�صو�صيتهم ،فحظيت بثقتهم .تلك كانت
توليفة النجاح االجتماعي التي �صنعتها واعتمدتها ..وظل جمل�سها �شاهد ًا على �شخ�صيتها الفريدة ،و�شاهد ًا على قدرتها
على الإقناع ،وعلى تقدير زوجها امللك في�صل لهذه ال�سمة التي تتميز بها زوجته ،وي�شهد عليها ابنها الأمري تركي بقوله:
«كانت ع�ضد ًا لوالدي يف �أحالمه وطموحاته ،جتادل َمن كان يقف معار�ض ًا لهذه الطموحات ..وكان والدي ـ رحمه اهلل ـ

يبعث لها َمن كان يرى �أنه خمالف �أو لي�س مقتنع ًا ببع�ض هذه الأحالم لتقنعه بها ».
وتو�ضح الأمرية لولوة هذه احلقيقة مبا يجلي الغمو�ض فتقول:
«مع الن�ساء والرجال ،فيما يتعلق بالتعليم وبغري التعليم من �أمور مت�س حياة النا�س كانت متار�س هذا الدور باقتدار،
وهي ت�ؤمن ب�أن عليها �أن تقنع النا�س ال �أن تفر�ض عليهم ر�أيها فر�ض ًا .وهنا ،ال ميكن �أن نغفل العوامل التي �ساعدتها على
ذلك ..فقد كانت من جهة �صاحبة �شخ�صية نا�ضجة وم�ؤهلة ملناق�شة الآخرين فيما ي�ؤمنون به لتقتنع� ،أو تقنعهم مبا ت�ؤمن
به .كما كانت طبيعة احلياة ـ �آنذاك ـ خمتلفة ،يتجلى هذا االختالف يف �أن البلدة كانت �صغرية ،وكل الأ�سر تعرف بع�ضها
البع�ض ،فهذا تعرف والدته ،وذاك تعرف �شقيقته ،والآخر تعرف زوجته .بالإ�ضافة �إىل �أن �أغلب الرجال الذين التقت
بهم والدتي يف جمل�سها ـ مع �أخي تركي ـ كانوا مبثابة �أبنائها؛ كونهم خريجي (مدر�سة الطائف النموذجية) التي �أ�س�ستها.
() الريا�ض – العدد /22 – 11565فرباير2000/م – مقال (عفت الثنيان ..غيمة ماطرة ور�سالة حب للوطن
() ال�شرق الأو�سط – العدد /28 - 7762فرباير2000/م – مقال (ر�سالة �إىل �أمي)

30

ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮت ﳍﺎ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ أﻋﺘﻘﺪ أن ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻗﺪ دﺧﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻴﺖ
ﺑﱰﺣﻴﺐ ﻣﻦ أﻫﻠﻪ".
ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻛﺪﻫﺎ ﻗﻠﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﺎدﻳﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
"ﻓﺘﺤﺖ ﻗﻠﺒﻬﺎ وﺑﻴﺘﻬﺎ ﻷﻫﻞ اﳊﺠﺎز ﻳﻮم ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﺑﲔ ﻇﻬﺮاﻧﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن زوﺟﻬﺎ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻌﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ـ رﲪﻪ اﷲ ـ وﰲ اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻳﻮم ﻛﺎن وﻟﻴﺎً ﻟﻌﻬﺪ ﺳﻌﻮد ،وﰲ ﺟﺪة ﻳﻮم ﻛﺎن ﻣﻠﻜﺎً ..أﺣﺒﻬﺎ أﻫﻞ اﳊﺠﺎز ،وأﺟﻠﻮا ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻷﻬﻧﺎ
ﻣﻠﻜﺖ ﻗﻠﻮﻬﺑﻢ ،ﻛﺎﻧﺖ ـ رﲪﻬﺎ اﷲ ـ ﻻ ﲢﺐ "اﳊﺎل اﳌﺎﺋﻞ" ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل أﻫﻞ اﳊﺠﺎز ،وﻻ ﲢﺐ أن ﺗﻘﻀﻲ وﻗﺘﻬﺎ إﻻﱠ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻨﻔﻊ"(١) .
اﻟﺼﻔﺔ وﻧﻘﻴﻀﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲡﺘﻤﻊ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷﻣﲑة ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺻﻔﺎت ﺗﻮازﻧﺖ دون ﺗﻀﺎرب ﺑﲔ اﻟﺘﻮاﺿﻊ وﻟﲔ اﳉﺎﻧﺐ
واﳊﻤﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﺑﲔ اﻟﺸﺪة ﰲ ﻃﻠﺐ اﳊﻖ واﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ إﺣﻘﺎﻗﻪ.
"ﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮأة ذات إرادة ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ".
ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرة وﺻﻔﺖ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ،ﻓﺼﺤﺤﺖ اﻷﻣﲑة ﻟﻮﻟﻮة اﻟﻮﺻﻒ ﻗﺎﺋﻠﺔ:
"ﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮأة ﻣﺴﻠﻤﺔ ،ﺗﻔﻬﻢ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ وﺗﻌﻴﻪ ،وﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲡﺴﻴﺪﻩ ﰲ ﻛﻞ ﳑﺎرﺳﺎﻬﺗﺎ؛ ﻟﺘﻜﻮن ﳕﻮذﺟﺎً ﰲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻜﺎﻓﺔ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ..ﻛﺄم ،وزوﺟﺔ ،وأﺧﺖ ،وﺻﺪﻳﻘﺔ ،وﺻﺎﺣﺒﺔ أﻫﺪاف ﺗﺆﻣﻦ ﻬﺑﺎ ،وﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ دون أن ﲢﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ .ﱂ
ﺗﻜﻦ ﺗﻘﺪم ﺗﻨﺎزﻻت ،أو ﺗﱰاﺟﻊ إﻻﱠ إذا ﺛﺒﺖ ﳍﺎ أﻬﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ .ﻓﻜﺎن ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ ﻟﺘﺘﻐﲑ
ﳓﻮ اﻷﻓﻀﻞ ،وﻫﺬا ﻳﺘﻀﺢ ﲜﻼء ﰲ ﻗﺪرﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎدات واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﱵ اﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺄﻬﺗﺎ اﻷوﱃ،
ﻓﻜﺎن ﺗﻐﻴﲑاً ﳓﻮ اﻷﻓﻀﻞ ،وﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﰲ ﺣﻴﺎﻬﺗﺎّ .أﻣﺎ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﳌﺎ ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺮﺿﺎﻩ أﺑﺪاً".
ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﲟﺒﺎدﺋﻬﺎ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻗﺪ ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺨﻴﻠﻬﺎ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳋﻄﺄ ،وﻟﻜﻦ اﻷﻣﲑة ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺗﻜﺸﻒ
اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ وﺟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ واﻟﺪﻬﺗﺎ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻓﺘﻘﻮل:
"ﻛﺎﻧﺖ ﲤﻴﻞ إﱃ اﳌﺮح ،واﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ داﺋﻤﺎً ﺗﺰﻳﻦ وﺟﻬﻬﺎ .ﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﻘﺴﻮة ﺗﻌﺮف اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺣﺎزﻣﺔ".

ﺷﻌﺎراﺗﻬﺎ

ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻃﻮﻳﻼً ﻋﻨﺪ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻸﻣﲑة ﺳﺎرة اﻟﻔﻴﺼﻞ ﺗﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ:
ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ،واﺣﺘﺮام اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎً".
"ﻛﺎﻧﺖ واﻟﺪﺗﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺮأة ﻫﻮ ﺳﻼﺣﻬﺎ ،وﺗﻮﺻﻴﻨﺎ
ّ
) (١اﻟﻨﺪوة – اﻟﻌﺪد /٢ - ١٢٥٧٠ﻣﺎرس٢٠٠٠/م ﻣﻘﺎل )وﻣﺎﺗﺖ ﻣﻠﻜﺔ اﻟﻘﻠﻮب(

٣١

وإذا أردت أن ﲣﺘﱪ ﺻﺪق اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﱵ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ أﺣﺪﻫﻢ ،ﻓﺎﲝﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﳍﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،أو اﲝﺚ ﻋﻦ أﺛﺮﻫﺎ
ﰲ ﳏﻴﻄﻪ .وﻣﻊ ﺷﻌﺎرات اﻷﻣﲑة ﻋﻔﺖ وﺟﺪت أن اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﻮﻗﲏ ﳓﻮ  ٣٠٠٠وﺛﻴﻘﺔ إﺛﺒﺎت وﺗﺰﻳﺪ ،ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ أن
ﺗﺸﻬﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺼﻮت ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال .ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﻬﻧﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﱪاً ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق،
ﺑﻞ ﻫﻦ ﺧﺮﳚﺎت ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻔﺖ اﻟﻠﻮاﰐ ﺑﻮﺳﻌﻬﻦ أن ﻳﻘﻠﻦ:
"ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻌﺎرات واﻗﻌﺎً ﻋﺸﻨﺎﻩ".
ﻛﺮﺳﺖ ﺣﻴﺎﻬﺗﺎ ﻟﺘﻤﻨﺢ ﻫﺬا اﻟﺴﻼح اﳌﺸﺮوع ﻟﻔﺘﻴﺎت ﺑﻠﺪﻫﺎ ﺣﱴ
ّ
ﻓﻤﻦ ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺄن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺮأة ﻫﻮ ﺳﻼﺣﻬﺎ ،ﻗﺪ ّ
ﺟﻨﺪﻬﺗﻦ ﰲ ﳏﺮاب اﻟﻌﻠﻢ ﳎﺘﻬﺪات وﳎﺎﻫﺪات ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻬﻧﻀﺔ وﻃﻨﻬﻦ .ﻛﻤﺎ ﻏﺮﺳﺖ ﺣﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻧﻔﻮس أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
وﺑﻨﺎﻬﺗﺎ ﻓﺎﺧﺘﺎروا أن ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﻢ ﻻﺣﻘﺎً ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺷﺮاف ﺑﻨﺎﻬﺗﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب ﻋﻠﻰ ﻣﺪارس
دار اﳊﻨﺎن:
ـ اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻷﻣﲑة ﺳﺎرة اﻟﻔﻴﺼﻞ ﻣﺪارس اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﻳﺎض.
ـ اﻓﺘﺘﺢ اﻷﻣﲑ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﻣﺪارس اﳌﻨﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﳍﺎ ﻓﺮوع ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
ـ اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻷﻣﲑة ﻫﻴﻔﺎء اﻟﻔﻴﺼﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ ﰲ اﳋﱪ.
ـ اﻓﺘﺘﺢ أﺑﻨﺎؤﻫﺎ اﻟﺬﻛﻮر ـ ﳎﺘﻤﻌﲔ ـ ﻣﺪارس اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﰲ اﻟﺮﻳﺎض.
وﻣــﻦ أوﺻــﺖ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ،أدرﻛــﺖ أن ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ وﻣﺴﻠﻤﺔ ،ﻓﺴﻌﺖ إﱃ ﺗﺬﻟﻴﻞ
َ
اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم اﳌﺮأة ﻟﺘﺆدي ﻓﺮﻳﻀﺘﻬﺎ ،وﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ أن ﲢﻴﻂ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺪارﺳﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮﻳﻌﺔ
دﻳﻨﻬﺎ ،ﻓﺎرﺗﻜﺰت ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم "إن اﷲ ﳛﺐ أﺣﺪﻛﻢ إذا ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼً أن ﻳﺘﻘﻨﻪ" وﻗﺪﻣﺖ ﺧﲑ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎﻬﺗﺎ ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﲡﺎرب اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪ ﻣﻊ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻻ ﳛﻴﺪ ﺑﺎﳌﺮأة ﻋﻨﻬﺎ .وﻟﻘﺪ ﲢﻮرت ﰲ دار اﳊﻨﺎن أﻧﺸﻄﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ أرﻗﻰ اﳌﺪارس
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺄﺧﺬ ﺻﻮراً ذات أﺑﻌﺎد ﺟﺪﻳﺪة ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲟﺎ ﻳﺮﺳﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ اﳋﲑي ،واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
اﻟﺸﺮﻳﻒ ،واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ،واﻹﺗﻘﺎن ،واﻹﺧــﻼص ،واﻟﺘﻔﻜﺮ ،واﻹﺑــﺪاع ،واﻻﺑﺘﻜﺎر ،وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ..وﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑّﺎ
ﺳﻴﺄﰐ ذﻛﺮﻩ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
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وﻣﻦ رﻓﻌﺖ ﺷﻌﺎر اﺣﺘﺮام اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎً ،وﺿﻌﺖ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﰲ دار اﳊﻨﺎن ..ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﺗﻠﻚ
َ
اﳌﺪرﺳﺔ ـ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳌﺮاﺣﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺮت ﻬﺑﺎ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟــﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ـ ﺗﻀﻢ ﺑﲔ ﺟﻨﺒﺎﻬﺗﺎ
ﻳﺘﻴﻤﺎت دار اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻠﻮاﰐ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻦ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺌﺎت إذا أردﻧﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﳒﺪﻫﺎ ﺗﱰاوح ﺑﲔ ﳏﺪودة
وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،وﺑﻨﺎت اﻷﺳﺮة اﳊﺎﻛﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺿﻢ ذﻟﻚ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت وﻏﲑ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت.
وﻟﻌﻠﻲ اﻟﻴﻮم ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﱰﺟﻊ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﻮع أﺷﻌﺮ ـ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺪع ﳎﺎﻻً ﻟﻠﺸﻚ ـ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﺼﺎدﻓﺔ،
ﺑﻞ ﻛﺎن ﻣﻘﺼﻮداً ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﲡﺴﺪ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻜﺒﲑ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮاﻩ اﻷﻣﲑة ﻋﻔﺖ،

أو ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن .ﻓﺮﺳﻮم اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻇﻠﺖ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﳉﻤﻴﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،واﻟﻨﻈﺎم اﳌﻮﺣﺪ ﻗﺪ
وﺣﺪ ﺑﲔ أﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻌﻬﺎ اﻟﺼﻐﲑ )دار اﳊﻨﺎن( ،وﳒﺢ ﺑﺈذاﺑﺔ ﺟﻠﻴﺪ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ،ﻟﻨﺠﺪ اﻟﻴﻮم أن اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳌﺸﱰك ﺑﻼ
ّ
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﰲ إﺟﺎﺑﺎت ﺧﺮﳚﺎت ﻣﺪارس دار اﳊﻨﺎن ﻋﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ ﳛﻤﻠﻨﻪ ﻣﻦ ذﻛﺮى ﻋﻦ ﻣﺪرﺳﺘﻬﻦ ﻫﻮ )روح اﻻﻧﺘﻤﺎء
إﱃ أﺳﺮة واﺣﺪة( .وﻫﻜﺬا أﺟﺪ أن ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﲢﺪﻳﺪاًﻛﺎن وراء ﻣﺎ ﺗﺒﻮأﺗﻪ دار اﳊﻨﺎن واﻷﻣﲑة ﻋﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ
ﺧﺎرﻃﺔ ﻧﻔﻮس ﺑﻨﺎﻬﺗﺎ .ﻓﻜﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺎﺿﺮاً ،ﻏﲑ أﻧﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ أن ﻧﻐﻔﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﻫﻴّﺄت ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻌﻠﻢ ،وﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ.
"أﻧﺸﺌﺖ دار اﻟﺤﻨﺎن ﻟﺘﻀﻢ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻼ ﻓﻮارق".
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ اﻷﻣﲑة ﻟﻄﻴﻔﺔ ،وﻋﺎدت ﰊ إﱃ ﺟﺬور ﺗﻠﻚ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻟﻸﻣﲑة ﻋﻔﺖ ﺑﻘﻮﳍﺎ:
"ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺮص داﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ أن ﻳﻐﻠّﻒ اﻻﺣﱰام ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﶈﻴﻄﺔ ﻬﺑﺎ ،ﻓﺘﻌﻠّﻤﻨﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ أن َﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻴﺘﻨﺎ
زاﺋﺮاً ﻻﺑﺪ أن ﳓﺘﻔﻲ ﺑﻪ ،وﻧﺒﺎدر ﳓﻦ ﺑﻨﺎﻬﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﻏﲑﻧﺎ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠّﻤﻨﺎ أن َﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻴﺘﻨﺎ ﻋﺎﻣﻼً ﻻﺑﺪ
أن ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳌﻬﻨﺘﻪ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻨﻪ ،وﻻ ﲡﻌﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أﺣﺪﻧﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد َﻣﻦ
ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ أو اﻋﺘﻤﺎدﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻨﺎ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺳﻌﻲ أن أﻃﻠﺐ ﻛﻮﺑﺎً ﻣﻦ اﳌﺎء ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﺎدﻣﺖ أﻣﻠﻚ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أن أﺟﻠﺒﻪ ﺑﻨﻔﺴﻲ" .وﺗﻀﻴﻒ ":ﻛﺎﻧﺖ واﻟﺪﰐ ـ رﲪﻬﺎ اﷲ ـ ﲢﺮص ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء آداب اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺣﱴ ﻻ ﻧﻌﻴﺶ ﲟﻌﺰل ﻋﻨﻬﻢ ،وﺣﱴ ﻳﻈﻞ اﻻﺣﱰام واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﳚﻤﻌﻨﺎ ﻬﺑﻢ .ودار اﳊﻨﺎن ﻫﻲ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻢ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ،وﱂ ﺗﺸﺄ أﺑﺪاً أن ﻳﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳉﺪار اﻟﻌﺎزل اﻟﺬي ﺗﻘﺒﻊ ﺧﻠﻒ ﺟﺪراﻧﻪ ﻓﺌﺔ واﺣﺪة ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﺑﻴﺌﺔ إﻋﺪاد ﻟﻠﻔﺘﺎة
ﻟﺘﺨﻮض ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻌﱰك اﳊﻴﺎة".

دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
"اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞّ ،أﻣﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﻜﺘﺐ".
ﺣﻘﻴﻘﺔ آﻣﻨﺖ ﻬﺑﺎ اﻷﻣﲑة ﻋﻔﺖ ،وﻋﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮل اﻷﻣﲑة ﻟﻄﻴﻔﺔ:
"ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻮاﻳﺔ واﻟﺪﰐ اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة .ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺮأ ﻛﻞ ﺷﻲء .وﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒﺘﻬﺎ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻛﺘﺒﺎً ﰲ ﳐﺘﻠﻒ
اﺠﻤﻟﺎﻻت؛ ﻷﻬﻧﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎن ﳚﺐ أن ﻳﻨﻤﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻻﻃّﻼع".
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺘﻤﺎً وراء دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ دار اﳊﻨﺎن .وﻧﺮى
ﻣﻼﻣﺢ ﺻﻮرة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺆﻛﺪ أن َﻣﻦ ﻳﺪﻋﻢ ﻓﻜﺮة ﻳﺆﻣﻦ ﻬﺑﺎ ﺑﻮﺳﻌﻪ أن ﻳﺼﻞ ﻬﺑﺎ إﱃ أﺑﻌﺪ ﳑّﺎ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ َﻣﻦ ﻳﺪﻋﻢ
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ ﻛﺮﻣﺎً أو ﲡﺎرًة ..ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة ﺗﺘﺠﻠّﻰ ﲝﻤﺎس اﻷﻣﲑة ﻋﻔﺖ ﻟﺪﻋﻢ ﻧﺸﺎط أﺳﺒﻮع اﻟﻜﺘﺎب ﲟﺪارس دار اﳊﻨﺎن
إذ ﺗﻘﻮل:
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"ﻃﺎﻟﺒﺎت دار اﻟﺤﻨﺎن ﻫﻦ أول ﻣﻦ ﺑﺪأن وﻧﻔﺬن ﻓﻜﺮة أﺳﺒﻮع اﻟﻜﺘﺎب .وﻋﻤﻞ اﻷﺑﺤﺎث
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،إﻻﱠ أﻧﻨﻲ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻲ أﻧﻬﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺤﻮﺛﻬﻦ،
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺄﻧﻬﻦ ﻳﻠﺠﺄن إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وﺟﺪت أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺷﺮاء
آﻟﺔ ﻃﺒﺎﻋﺔ وﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻛﻬﺪﻳﺔ ﻣﻨﻲ ﻟﻬﻦ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ آﻻت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ
اﻟﺼﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،وآﻟﻪ ﺗﺴﺤﺐ ﺣﺘﻰ  300ﻧﺴﺨﺔ"
ﻋﻔﺖ اﻟﺜﻨﻴﺎن)(1
وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﺎﻬﺗﺎ إﱃ ﺗﺒﲏ اﻟﻄﺮح اﳉﺪﻳﺪ واﳌﻔﻴﺪ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻋﻠﻰ إﻋﺪادﻫﺎ،
وﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺎﺑﻊّ ،
وﺗﻮاﻛﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﻬﺗﺎ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ..ﻓﻜﺎﻧﺖ أول ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺣﺪدت ﳍﻦ اﳌﺴﺎر ،وﺧﻔﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﻦ وﻃﺄة اﻟﻌﻨﺎء
ﻟﻴﺘﺠﺎوزن أول ﺧﻄﻮة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻟﻒ ﻣﻴﻞ ،ﻗﻮﳍﺎ:
"أﺗﻄﻠّﻊ أن ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻨﺎﺗﻲ ﻓﻲ أﺳﺒﻮع اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺘﻨﺎول اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ
اﻹﻧﺴﺎن أو ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻼ ﻳﻜﺘﺒﻦ ﺣﻮل ﻣﺎﻫﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ،وإﻧﻤﺎ اﻟﻮاﺟﺐ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ذﻫﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻨﺎ وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ أي ﻛﺘﺎب آﺧﺮ "
ﻋﻔﺖ اﻟﺜﻨﻴﺎن)(2

دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮأة
"ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻧﻄﻠﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة".
ﻫﺬا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ اﻷﻣﲑة ﻟﻮﻟﻮة ،واﺳﺘﺪرﻛﺖ:
"ﻛﻞ أﺳﺲ وأﻋﻤﺎل اﳌﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺪأت ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﲑﻳﺔ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﱵ أﺳﺴﺖ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ
أن اﻓﺘﺘﺤﺖ واﻟﺪﰐ ـ رﲪﻬﺎ اﷲ ـ ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ،وﱂ ﻳﻜﻦ دور اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﲑﻳﺔ ـ آﻧﺬاك ـ ﺗﻘﺪﱘ
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎدﻳﺔ أو اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻛﺎن دورﻫﺎ اﻷﻫﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ".
وﺑﺎﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻧﺘﻘﻠﺖ دﻓﺔ اﳊﺪﻳﺚ إﱃ اﻷﻣﲑة ﻟﻄﻴﻔﺔ ،اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳋﻄﻮة واﻟﱵ ـ ﳎﺪداً ـ ﻛﺎن
ﻟﻸﻣﲑة ﻋﻔﺖ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﺒﻖ ﰲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﺘﻤﻌﻬﺎ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ:
) (٢) - (١ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ ﻟﻘﺎء ﰲ ﲝﺚ ﻋﻦ أﺳﺒﻮع اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺪار اﳊﻨﺎن – أول ﺛﺎﻧﻮي أ – أﺳﺒﻮع اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻋﺎم ١٤٠٤ﻫـ ١٩٨٤م
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"ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﻜﺮت واﻟﺪﰐ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﲑﻳﺔ ،أوﻛﻠﺖ ﱄ ،وﻟﺸﻘﻴﻘﱵ ﺳﺎرة ،واﻟﺴﻴﺪة ﲰﲑة ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ ،واﻟﺴﻴﺪة
ﺳﻴﺴﻴﻞ رﺷﺪي ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﳋﲑﻳﺔ ،وﻣﻦ ﰒ اﻧﻄﻠﻖ ﻧﺸﺎط ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﱵ ﲪﻠﺖ ﰲ
ﻣﺴﻤﻰ )ﻧﺎدي ﻓﺘﻴﺎت اﳉﺰﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﰲ(" ..وﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺗﻘﻮل:
ﺑﺪاﻳﺎﻬﺗﺎ ّ
"ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻨﺪوات ،واﶈﺎﺿﺮات ،واﻟﺮﺣﻼت ،وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺎت ،وﳏﻮ اﻷﻣﻴﺔ ،واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﲑة .ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻘﺪم دورات ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰎ ﰲ ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ـ ﻷول ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻤﻠﻜﺔ ـ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ )ﺑﺮاﻳﻞ(
ﻟﻠﻜﻔﻴﻔﺎت".
ﻛﺪت أن أﺑﺪأ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ واﻟﻌﻤﻞ اﳋﲑي واﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﱵ أرﺳﺘﻬﺎ اﻷﻣﲑة ﻋﻔﺖ ـ رﲪﻬﺎ اﷲ ـ ﰲ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﲑﻳﺔ ،وﺑﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺟﺎءت ﻟﺘﻌﺰز ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﰲ ﻧﻔﻮس ﻃﺎﻟﺒﺎت دار اﳊﻨﺎن ﻣﻨﺬ ﺳﻦ
ﻣﺒﻜﺮة ،وﻟﻜﻦ اﻷﻣﲑة ﻟﻮﻟﻮة ﺳﺒﻘﺘﲏ إﱃ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻠﺔ:
"اﳌﺪرﺳﺔ واﳉﻤﻌﻴﺔ ،ﺗﺘﺨﺮج اﳌﺮأة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘﻮاﺟﻪ اﳊﻴﺎة ،واﳊﻴﺎة ـ آﻧﺬاك ـ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﱵ
ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء أن ﻳﺘﺪﺑﺮوا أﻣﻮر ﺣﻴﺎﻬﺗﻢ".
ﻗﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﺔ" :ﻛﻴﻒ؟".
ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ":ﺳﺄﺿﺮب ﳍﺎ ﻣﺜﺎﻻً ،ﻛﺎﻧﺖ واﻟﺪﰐ ﺗﺮوي ﻟﻨﺎ ﻋﻦ أول ﻣﻨﺰل ﻋﺎﺷﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ زواﺟﻬﺎ ﻣﻦ واﻟﺪي .ﻛﺎن ﺳﻘﻒ
اﳌﻨﺰل ﻣﻦ )اﳋﺴﻒ( واﻟﻄﲔ ،وﻇﻠﺖ اﻷﺗﺮﺑﺔ ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻨﻪ إﱃ أن أﺣﻀﺮت واﻟﺪﰐ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻤﺸﺔ ،وﻗﺎﻣﺖ
ﲞﻴﺎﻃﺘﻬﺎ ،ﻓﻐﻄﺖ ﻬﺑﺎ اﻟﺴﻘﻒ ،وﻟﺘﻔﺎدي اﳊﺸﺮات ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ )ﻧﺎﻣﻮﺳﻴﺔ( ﻓﻮق ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻄﻌﺎم .أﻓﻜﺎر ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﺳﺎﻋﺪﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎﻬﺗﺎ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﻬﺗﺎ ،وﻫﻜﺬا أرادت أن ﺗﺪﻓﻊ ﻛﻞ اﻣﺮأة إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻴﺎﻬﺗﺎ وﺗﺪﺑﺮ أﻣﻮرﻫﺎ ،وﻫﺬا ﳛﺘﺎج إﱃ ﻋﻠﻢ وﻗﺮاءة أو إﱃ ﺧﻴﺎل واﺳﻊ وﻣﻬﺎرة" ..وﺗﻀﻴﻒ ":ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄن
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻣﺮأة أن ﺗﺘﻌﻠﻢ وﺗﻌﻤﻞ ،وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل .ﻓﺄذﻛﺮ أﻧﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺴﺘﻌﺪ ﻻﻓﺘﺘﺎح
ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻔﺖ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻨﺎ )ﻻ ﺗﻨﺴﻮا أن ﻋﻤﻞ اﳌﺮأة اﻷول ﰲ ﺑﻴﺘﻬﺎ ،ودورﻫﺎ اﻷﻫﻢ ﺗﻨﺸﺌﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ﳍﺎ دور وﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻫﺎم ﰲ اﳊﻴﺎة ،ﻏﲑ أن ذﻟﻚ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻤﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺘﻬﺎ(".
وﺗﺼﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻧﻮرة اﻟﺴﻌﺪ ﺧﻄﻮة اﻓﺘﺘﺎح اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﲑﻳﺔ ،ﺑﻘﻮﳍﺎ":اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻷﻣﲑة ﻋﻔﺖ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﳋﲑي اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ وﻫﻲ ﺗﺪرك أﻬﻧﺎ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﺲ اﻹﳝﺎﱐ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﳋﲑﻳﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﲜﺪة ،وﻣﺆﺳﺴﺔ ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳋﲑﻳﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ
اﻟﺮﻳﺎض ،ﰒ واﺻﻠﺖ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺘﻮﻋﻮي اﳌﺜﻘﻒ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎكّ .أﻣﺎ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳋﲑﻳﺔ
اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﺘﻤﻴﺰ ﻧﺸﺎﻃﺎﻬﺗﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﺑﺎﺑﺎً ﻟﻠﺨﲑ ﻟﻦ ﻳﻐﻠﻖ ﺑﻌﺪ أن ﻓﺘﺤﺘﻪ ﻋﻔﺖ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ)."(1
) (١اﻟﺮﻳﺎض – اﻟﻌﺪد /٢٢ – ١١٥٦٥ﻓﱪاﻳﺮ٢٠٠٠/م  -ﻣﻦ ﻣﻘﺎل "ﻋﻔﺖ اﻟﺜﻨﻴﺎن ..ﻏﻴﻤﺔ ﻣﺎﻃﺮة ورﺳﺎﻟﺔ ﺣﺐ ﻟﻠﻮﻃﻦ"
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وﺗﻘﻮل اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﺷﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻧﻮرة آل اﻟﺸﻴﺦ» :ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻠﻜﺔ ﻋﻔﺖ
اﻟﺜﻨﻴﺎن ﺣﺮم اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ـ رﲪﻬﻤﺎ اﷲ ـ أول ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﱪ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ أول ﲨﻌﻴﺔ ﺧﲑﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﲑﻳﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«(1).
ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﺠﻤﻟﻬﻮدات ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﻘﺪﱘ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﱵ اﺧﺘﺼﺮﻬﺗﺎ اﻷﺳﺘﺎذة ﺣﺼﺔ اﻟﺸﻌﻴﱯ ﺑﺄﻬﻧﺎ" :ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﳌﺮأة
وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻼءم وﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﳋﲑي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﳌﺘﻄﻮر ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ"(2) .
ّ

دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳍﺪف ﺳﺎﻣﻴﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻨﻄﺎﻗﻪ اﶈﺪود ،ﳒﺪ ﻋﻔﺖ
وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺧﲑ ﳕﻮذج ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻴﺪ ﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻣﺘﺪت ﻟﺪﻋﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ وﺻﺮوﺣﻪ ،وﺑﺘﺠﺮد أﻓﺼﺤﺖ
ﻋﻦ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ:
" ﻛﻞ أم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺈﻟﺤﺎق اﺑﻨﺘﻬﺎ ﺑﺪار اﻟﺤﻨﺎن ..ﻟﻤﺎذا؟ ،دار اﻟﺤﻨﺎن ﻻﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺪارس اﻷﺧﺮى أﻳﻀﺎً ،ﻓﻬﻨﺎ ﻋﻠﻢ
وﻫﻨﺎك ﻋﻠﻢ ،وأﻧﺎ ﻟﺴﺖ أﻧﺎﻧﻴﺔ ﻷﻗﻮل ﻣﺪرﺳﺘﻲ ﻫﻲ اﻷﻓﻀﻞ "
ﻋﻔﺖ اﻟﺜﻨﻴﺎن )(3

ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻜﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎت ،وﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻘﻮل اﻷﻣﲑة ﻟﻄﻴﻔﺔ:
"ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎت ﻛﺎن ﻟﻮاﻟﺪﰐ إﺷﺮاف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﰲ اﻟﺮﻳﺎض ،وأذﻛﺮ
أﻬﻧﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻴﻢ ﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم ﺣﻔﻼً ﰲ ﺑﺴﺘﺎﻬﻧﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻬﻧﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻋﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أﺟﻬﺰة ﺗﻠﻔﺎز
ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ أﻣﺮت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺸﺮاء اﻷﺟﻬﺰة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ،وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﱐ ،ﻓﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻻﻋﱰاﺿﺎت ،ﻏﲑ أﻬﻧﺎ داﻓﻌﺖ ﻋﻦ رأﻳﻬﺎ ﻣﻌﺘﱪة أﻧﻪ ﻃﺎﳌﺎ ﰲ ﺑﻠﺪﻧﺎ وﻣﻨﺎزﻟﻨﺎ
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن ﻓﻬﻮ ﺣﻖ ﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﳍﻦ ذﻟﻚ".
) (١ﺻﺤﻴﻔﺔ اﳊﻴﺎة ٢٠٠٧/٤/١
) (٢اﳉﺰﻳﺮة – اﻟﻌﺪد /٢١ – ١٠٠٠٧ﻓﱪاﻳﺮ٢٠٠٠/م
) (٣ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ ﻟﻘﺎء ﰲ ﲝﺚ ﻋﻦ أﺳﺒﻮع اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺪار اﳊﻨﺎن – أول ﺛﺎﻧﻮي أ – أﺳﺒﻮع اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻋﺎم ١٤٠٤ﻫـ ١٩٨٤م
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ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﻼم

َﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻣﲑة ﻋﻔﺖ ﰲ أرﺷﻴﻒ اﻹﻋﻼم اﶈﻠﻲ أو اﻟﻌﺮﰊ أو اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳚﺪ أﻋﻤﺎﳍﺎ ﺣﺎﺿﺮة ،ﻏﲑ أﻬﻧﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ
ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻹﺟﺮاء اﳊﻮارات اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳊﺎﻓﻞ ﺑﺎﻹﳒﺎزات ،ﺣﺼﺮت اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﱵ
أُﺟﺮﻳﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺪد أﺻﺎﺑﻊ ﻳﺪي ،ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ أن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻛﺎن ﻟﺒﻨﺎﻬﺗﺎ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎت ﲨﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺑﺪار اﳊﻨﺎن ،وﻧﺸﺮ ﰲ ﳎﻠﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻘﻂ.
ووﺟﺪت اﻷﻣﲑة ﻟﻮﻟﻮة ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺳﺆاﱄ وﺗﻔﺘﺢ ﺑﺈﺟﺎﺑﺘﻬﺎ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻤﻠﻜﺔ ،ﺗﻘﺮأ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻄﻮراً وﺗﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺑﲔ
ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻓﺘﻘﻮل:
"ﻻ ﳝﻜﻦ أن أﺟﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال إﻻﱠ إذا وﺿﻌﺘﻪ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻮاﻟﺪﰐ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﲢﻤﻞ
ﻃﺒﺎﻋﻪ وﺗﺘﺼﻒ ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ ،وﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻨﺎ اﳌﺘﻮارث ﻳﻌ ﱡﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺐ أن ﻳﺘﺤﺪث اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻦ إﳒﺎزاﺗﻪ .ﻟﺬﻟﻚ
ﻛﺎﻧﺖ واﻟﺪﰐ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺪور اﻹﻋﻼم ﰲ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺠﺰ وﻟﻴﺲ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﳒﺰﻩ .وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺪرك أن ﻛﻞ
ﺟﻴﻞ واﻟﺪﰐ ،ﺑﻞ وﻣﻨﺬ زﻣﻦ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﺎن اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﳛﻤﻠﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ،ﻣﺒﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺑﺆرة اﻟﻀﻮء،
وﻣﻨﺸﻐﻠﲔ ﻬﺑﺎﺟﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺼﻤﺖ".
وﺗﺒﺎﻏﺘﲏ ﻗﺎﺋﻠﺔ":دﻋﻴﲏ أﺳﺄﻟﻚ ﳌﺎذا ﻛﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻳﺴﺄل وﻳﺘﺴﺎءل ﻋﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؟".
ﺑﺎدﻟﺘﻬﺎ اﻟﺴﺆال ﺑﺴﺆال وأﻧﺎ اﺳﺘﻌﺠﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ":ﳌﺎذا؟".
ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ":ﻷن ﻛﻼً ﻣﻦ آﺑﺎﺋﻨﺎ وأﺟﺪادﻧﺎ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﺎس ،وﳛﺘﺴﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ .ﱂ ﻳﻜﻦ
أﺣﺪ ﻳﻀﻊ ﰲ ﺣﺴﺒﺎﻧﻪ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺳﺘﻠﻌﺒﻪ ﻻﺣﻘﺎً اﻵﻟﺔ واﳍﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ .وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮب ﲢﺪﻳﺪاً
اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ،ﻓﻼ ﳚﺪ أﻣﺎﻣﻪ إﻻﱠ ﺻﻮرة ﻏﺎﻣﻀﺔ ﲜﺎﻧﺒﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﲑة ﻓﺎرﻏﺔ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻴﻨﺴﺞ اﳋﻴﺎل ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ ﺗﺰﻳﻴﻔﺎً أو ﺑﻌﺪاً
ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺮأة ودورﻫﺎ اﳍﺎم ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ ،وﻛﻔﺎﺣﻬﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻬﻧﻀﺔ وﻃﻨﻬﺎ".
ﺑﺎدرﻬﺗﺎ ﺑﺴﺆاﱄ":ﻫﻞ ﺗﺮى اﻷﻣﲑة ﻟﻮﻟﻮة اﻟﻀﻮء ﰲ ﻬﻧﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ؟".
أﺟﺎﺑﺖ":ﻧﻌﻢ ،أﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄن ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ ﺑﺎت ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﺪرﳚﻴﺎً ،ﻣﺪرﻛﺎً أن اﻹﻋﻼم ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﻌﲏ اﻟﺒﺤﺚ
ﻧﺪون وﻧ ﱢﻮﺛﻖ
ﻋﻦ ﺷﻬﺮة ﻣﻌﻴﺒﺔ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺎرﳜﻨﺎ وﻗﻀﺎﻳﺎﻧﺎ وﲝﻘﺎﺋﻖ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻨﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﱢ
وﻧﻌﻠﻦ".
وإن ﻛﺎن اﻹﻋﻼم ﻟﻐﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ،ﻓﺤﺒﺎل اﻟﻮﺻﻞ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺑﲔ ﻋﻔﺖ وﺑﻨﺎﻬﺗﺎ اﻟﱵ ﲣﺘﺼﺮ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺰ اﻟﻠﻘﺎء،
وﺗﺼﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻘﻮﳍﺎ:
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”ﺣﻴﻦ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺒﻨﺎﺗﻲ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،ﻳﻜﺘﺒﻦ ﻟﻲ وأرد ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋﻠﻬﻦ ﺑﺨﻂ ﻳﺪي،
وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻟﻐﺘﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ أدرﺳﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻲ ﺗﻌﻠّﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ واﻟﻜﻼم
وﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ..ﻗﻠﺖ إﻧﻨﻲ أﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺒﺎﺗﻲ ﺑﺨﻂ ﻳﺪي ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺸﻌﺮن
ﺑﺎﻹﻫﻤﺎل ،وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ“.
ﻋﻔﺖ اﻟﺜﻨﻴﺎن )(1
ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﺑﻨﺘﻴﻬﺎ اﻟﻠﺆﻟﺆة واﻟﻠﻄﻴﻔﺔ أن ﺗﺼﻔﺎﻫﺎ ﻓﺎﺗﻔﻘﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ) اﻷم (.
وﻗﺪ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺜﺎراً ﻹﻋﺠﺎﰊ ،وﺗﻌﺠﱯ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ )أﻣﻲ( ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ )اﻷم( .ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﱵ ﻻ
ﺗﻌﱪ ﻋﻦ دور ﻣﺎرﺳﺘﻪ اﻷﻣﲑة ﻋﻔﺖ اﻟﺜﻨﻴﺎن ـ رﲪﻬﺎ اﷲ ـ ﰲ ﺣﻴﺎة ﻛﻞ اﻣﺮأة ﺳﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﻈﻠﻞ ﺑﻨﺎﻬﺗﺎ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ّ
وﺟﺪت ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر اﻷم ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻨﺬ أن ﲪﻠﺘﻪ ﰲ أﺣﺸﺎﺋﻬﺎ ﺟﻨﻴﻨﺎً
ودﻋﺘﻪ ﰲ ﻛﻨﻒ ﺑﻨﺎﻬﺗﺎ وأﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻳﺎﻓﻌﺎً.
ﺣﱴ ّ

) (١ﻟﻘﺎء ﲟﺠﻠﺔ اﺠﻤﻟﻠﺔ

٣٨

) (٣رﺣﻴﻠﻬﺎ

رﺣﻠﺖ اﻷﻣﲑة ﻋﻔﺖ ﰲ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة 1420ﻫـ ،وودﻋﺘﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﻘﻠﻮب اﻟﱵ اﻣﺘﻠﻜﺘﻬﺎ
ورﺛﺘﻬﺎ.

ﻣﻦ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﺛﺎء
ﻣﻦ ﻣﻘﺎل "رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﻣﻲ"
ﺑﻘﻠﻢ :ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻔﻴﺼﻞ
أﻣﻲ اﳊﺒﻴﺒﺔ:
أﻧﻚ ِ
أﲪﺪ اﷲ ِ
ﻋﺪت إﱃ رﺑﻚ راﺿﻴﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ،وﻧﻔﺴﻚ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ،ﻛﻴﻒ ﻻ ..ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﺘﻚ اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﻛﻴﻒ ّاﲣﺬت اﻟﻘﺮار
ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻬﺑﺬﻩ اﻟﺴﺮﻋﺔ؟ِ ..
ﻗﻠﺖ ﳍﺎ" :أﱂ ﺗﻘﱰﺣﻲ أﻧﺖ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؟ ..أﻧﺎ ﻳﺎ اﺑﻨﱵ ﻻ أﺧﺎف اﳌﻮت".
أﻣﻲ اﳊﺒﻴﺒﺔ:
ﻟﻘﺪ ِ
ﻛﻨﺖ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻚ ،واﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻚ وﻫﺐ ِ
ﻟﻚ ﳏﺒﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﺣﱰاﻣﻬﻢ.
َ
ﻧﻌﻢ ﻳﺎ أﻣﻲ،ﻛﺎن اﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻚ ﺑﺈﳝﺎﻧﻚ ﺑﺎﷲ رﻛﻴﺰة ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺣﱴ ﰲ أﺣﻠﻚ اﻟﻈﺮوفِ ،
ﻛﻨﺖ دوﺣﺔ ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن ،ﻳﺘﻈﻠﻞ ﺑﻈﻠﻬﺎ
َﻣﻦ ﻳﻨﺸﺪك ،وﻻ أﻧﺴﻰ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم اﳌﻔﺠﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﻴﺖ ﻟﻚ ﻷﺑﻠﻐﻚ وﻓﺎة زوﺟﻚ وأﻧﺎ ﰲ ﺣﲑة ﻛﻴﻒ أﺻﻮغ اﻟﻜﻠﻤﺎت،
ﺻﺤﺖ؟ﻫﻞ ِ
ِ
وﻗﻠﺖ ﻟﻚ :أﻧﻪ ـ رﲪﻪ اﷲ ـ أُﺻﻴﺐ ﺑﻄﻠﻖ ﻧﺎري ،وﻧﻘﻞ إﱃ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﻓﻬﻞ ِ
ﻓﻘﺪت وﻋﻴﻚ؟..
ﺑﻜﻴﺖ؟ﻫﻞ
ﻻ واﷲ ،ﺑﻞ ِ
اﺷﻚ ،وأﺧﺬت ِ
ﻗﻔﺰت ﻣﻦ ﻓﺮ ِ
رداءك وﻗﻠﺖ ﱄ :ﺑﻞ ﻗُﺘﻞ زوﺟﻲ ،ﻫﻴﺎ ﺧﺬﱐ ﻟﺰوﺟﻲ.
ﻫﻜﺬا ِ
ﻛﻨﺖ ﻳﺎ أﻣﻲ ،وﻟﻦ أﻧﺴﻰ ﻣﺎ أوﺻﻴﺖ ﺑﻪ أﺑﻨﺎءك وﺑﻨﺎﺗﻚ وأﺣﻔﺎدك ،ﰲ آﺧﺮ ﻟﻘﺎء ﻟﻚ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﳍﻢ":ﻳﺎ
أﺑﻨﺎﺋﻲ وﺑﻨﺎﰐ ﻻ ﺗﺒﻌﺪوا ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻜﻢ ،اﺳﺄﻟﻮا ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻜﻢّ ،ﻗﺮﺑﻮا ﺻﻐﺎرﻛﻢ ﻟﻜﻢ ،ﻻ ﺗﺴﻴﺌﻮا ﻷﺣﺪ ،وﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮا أﺣﺪاً،
ﺣﺒﱢﺒﻮا اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻜﻢ" ..وﺑﺈذن اﷲ ﻳﺎ أﻣﻲ إﻧﻨﺎ ﻟﻔﺎﻋﻠﻮن.
أﻣﻲ ،ﻟﻘﺪ ﺗﺮﻛﺖ دار اﻟﻔﻨﺎء واﲰﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻟﺴﺎن ،ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻚ اﻟﺼﻐﲑ واﻟﻜﺒﲑ ،واﻟﻔﺘﺎة واﻟﻌﺠﻮز .ذﻫﺒﺖ إﱃ دار
اﻟﺒﻘﺎء ،ورﺟﻌﺖ إﱃ رﺑﻚ ،وﻋﺪت إﱃ زوﺟﻚ ورﻓﻴﻖ درﺑﻚ ،ﻓﻬﻨﻴﺌﺎً ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻨﻌﻤﲔ ﺑﻪ اﻵن ،وﺳﻌﻴﺪاً َﻣﻦ ﺗﻈﻠﻞ
ﺑﻈﻼﻟﻚ(١) .
) (١اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ /٢٨ﻓﱪاﻳﺮ٢٠٠٠/م اﻟﻌﺪد ٧٧٦٢
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ﻣﻦ ﻣﻘﺎل "أﻋﻈﻢ اﻣﺮأة ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ"

ﺑﻘﻠﻢ /رﱘ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻮد اﻟﻔﻴﺼﻞ

))ﻻ ﺗﻨﺴﻮﱐ(( ﻛﺎﻧﺖ آﺧﺮ ﲨﻠﺔ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ﰲ ذاﻛﺮﰐ ﻷﻋﺪ ﻧﻔﺴﻲ وإﻳﺎﻫﺎ ﺑﺬﻟﻚ..
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﻘﺪﻬﺗﺎ ﻓﻘﺪت ﺟﺰءًا ﻣﻦ روﺣﻲ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﺟﺰءًا ﻣﻨﻬﺎ..
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻔﻌﻠﻪ اﻵن ﻫﻮ أن ﻧﻘﺘﺪي ﻬﺑﺎ ،وأن ﻧﻌﻠّﻢ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﱠﻤﺘﻨﺎ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة :اﳊﺐ واﻟﻌﻄﺎء
واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﺻﻌﺐ أن ﻧﻔﻘﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﳓﺒﻪ وﳓﺘﺎﺟﻪ ،أﻋﺘﻘﺪ أن ﲨﻴﻌﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﻔﻘﺪﻫﺎ ﲤﺎﻣﺎً؛ ﻷﻬﻧﺎ
ﺗﻌﻴﺶ ﰲ داﺧﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺘﻬﺎ واﳊﺐ واﻟﻌﻄﻒ اﻟﺬي ﻛﻨﺘﻪ ﻟﻨﺎ.
ﻋﻠﻲ ﺑﻌِﺸﺮﻬﺗﺎ ووﺟﻮدﻫﺎ ﰲ أدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﻣﺎ ﳚﻌﻠﲏ أﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﲏ ﳏﻈﻮﻇﺔ ..ﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﻟﻘﺪ أﻧﻌﻢ اﷲ ﱠ
ﻳﺸﻌﺮﱐ ﺑﺎﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻰ واﳊﺰن ﻷﱐ ـ إن ﻣﺪ اﷲ ﰲ ﻋﻤﺮي ـ ﻟﻦ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺷﺎرك أﻃﻔﺎﱄ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻮﻟﺪوا
ﺑﻌﺪ ﰲ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻷﻧﻘﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ(١).

ﻣﻦ ﻣﻘﺎل" :ﻣﺪارس دار اﻟﺤﻨﺎن"
اﻟﺴﻴﺪة ﻓﺎﺋﺰة ﻛﻴﺎل

ﻋﻔﺖ اﻟﺜﻨﻴﺎن :ﻳﺎ أﻣﻨﺎ اﻷوﰱ واﻷﻛﺮم واﻷﺑﻘﻰ ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ دار اﳊﻨﺎن.
اﻷﻣﲑة ﻋﻔﺖ اﻟﺜﻨﻴﺎن ـ ﺣﺮم اﳌﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﺑﺈذن اﷲ ـ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد )رﲪﻬﻤﺎ اﷲ( ﻫﺬﻩ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺬة ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻬﻧﻀﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺑﻴﻨﻨﺎ وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﱪﻫﺎن ،ﻓﻤﻮاﻛﺐ أﳎﺎدﻫﺎ ،وﻋﻈﺎت
ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ ﺗﱰاءى ﻟﻜﻞ اﳌﻨﺼﻔﲔ اﻟﺼﺎدﻗﲔ اﻟﻴﻮم .أﳎﺎدﻫﺎ اﻟﱵ ﻇﻠﻠﺘﻬﺎ راﻳﺘﻬﺎ ﻓﺬاع اﲰﻬﺎ ،وﻣﻸت ﺷﻬﺮﻬﺗﺎ ﳏﺎﻓﻞ
اﻟﱪ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ ،ﻓﻐﺪت ﺳﻠﻄﺎﻧﺘﻪ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺼ ّﺪرت اﻟﺮﻳﺎدة ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎت ﻹﳝﺎﻬﻧﺎ أﻬﻧﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻖ ﻣﻨﺎﺻﺮﻬﺗﺎ
ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ رﻏﻢ وﻋﻮرة اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻨﻞ ﻣﻦ ﻋﺰﳝﺘﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ،ﻓﺸﻴﺪت ورﻋﺖ ﻗﻼع اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﳍﺎ )ﻣﺪارس
وﲨﻌﻴﺎت( ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻔﺘﺎة ﺷﺮﻳﻜﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻄﺎء ،وﻣﻌﻘﻞ ﻛﺮاﻣﺔ ،وﻣﻨﺎرة ﺣﻖ.
أﻣﺎ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ..ﻓﻜﺄﱐ ﻬﺑﺎ ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﻘﻮل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ) :ﻻ إﳝﺎن ﻛﺎﳊﻴﺎء واﻟﺼﱪ( .وﺑﺎﻟﺼﱪ
واﶈﺒﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻬﻧﻀﺔ اﻟﺒﻼد ،وﺗﻜﺘﻤﻞ ﻣﺴﲑة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ(٢) .
) (١اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ – اﻟﻌﺪد  /٧ – ٧٧٧٠ﻣﺎرس٢٠٠٠ /م
) (٢ﺟﺮﻳﺪة ﻋﻜﺎظ  -ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻷﺣﺪ  ٢١ﺻﻔﺮ ١٤٢٥ﻫـ
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ﻣﻦ ﻣﻘﺎل "ﻋﻔﺖ اﻟﺜﻨﻴﺎن ..ﻏﻴﻤﺔ ﻣﺎﻃﺮة ورﺳﺎﻟﺔ ﺣﺐ ﻟﻠﻮﻃﻦ"

اﻟﺪﻛﺘﻮرة :ﻧﻮرة ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻌﺪ
اﻷﻣﲑة ﻋﻔﺖ اﻟﺜﻨﻴﺎن -ﻳﺮﲪﻬﺎ اﷲ -ﱂ ﺗﻜﻦ اﻣﺮأة ﻋﺎدﻳﺔ .ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﺑﺼﻤﺎﻬﺗﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻊ رﻳﺎدي ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻨﺬ
اﻟﺒﺪاﻳﺎت.
ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺔ اﳊﺎﻛﻢ ،وأم أوﻻدﻩ وﺑﻨﺎﺗﻪ ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ًّأﻣﺎ وأﺧﺘًﺎ ﻟﺒﻨﺎت وﻧﺴﺎء اﻟﻮﻃﻦ ..ﲤﻴﺰت ﻣﺪرﺳﺘﻬﺎ
ﺟﻴﺪا ﻣﺎذا ﺗﺮﻛﺖ ﻫﺬﻩ
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﳉﺪﻳﺔ ،وﺑﻨﺎء اﻟﺬات ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﳋﻮف ﻣﻦ اﷲ واﻟﺘﻮاﺿﻊ ..ﻛﻞ َﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻳﺪرك ً
اﳌﺮأة اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﺑﺼﻤﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎت أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺑﻨﺎﻬﺗﺎ أو ﰲ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌﻀﻴﺌﺔ اﻟﱵ رﻋﺘﻬﺎ.
ﻛﺎﻧﺖ  -رﲪﻬﺎ اﷲ -اﻣﺮأة اﻟﻌﻬﻮد اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ،وﲜﺪﻳﺘﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ إﳒﺎزات ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ راﺋﺪة ﺑﻜﻞ
ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻠﻢ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﳌﺮأة ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳊﻨﺎن .وﻛﺎﻧﺖ ﲢﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﲏ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت ،ﻓﻜﺎن ﻣﺮﻛﺰ دار اﳊﻨﺎن
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﲏ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﳒﺎﺣﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻻ ﻳﺰال .وﻛﺎﻧﺖ ﲢﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﳌﺘﺨﺼﺺ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ )ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻔﺖ
اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﰲ ﺟﺪة( آﺧﺮ ﻣﺎ ﻏﺮﺳﺘﻪ ﻳﺪاﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺣﻴﻞ.
ﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮأة ﺗﺴﺒﻖ ﻋﻬﺪﻫﺎ وزﻣﻨﻬﺎ ،وﻣﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰات ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺧﺎﻟﺪة ﻣﺎ ﺑﻘﻲ اﻹﺧﻼص ﰲ ﻧﻔﻮس َﻣﻦ رﻋﺘﻬﻢ
إﳒﺎزات اﻷﻣﲑة ﻋﻔﺖ اﻷم ،واﻷﺧﺖ واﻟﺮاﺋﺪة ،وزوﺟﺔ اﳊﺎﻛﻢ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﻷﻣﲑة ﻋﻔﺖ اﻟﺜﻨﻴﺎن ﻫﻲ ) اﺑﻨﺔ اﻟﻮﻃﻦ( ،وﳍﺬا ﺳﻜﻨﺖ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﺑﻨﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﰲ ﺣﻴﺎﻬﺗﺎ وﺑﻌﺪ وﻓﺎﻬﺗﺎ،
واﺣﺘﻠﺖ ﻋﻘﻞ وﻓﻜﺮ ﺑﻨﺎت ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ ﳑّﻦ ﲣﺮﺟﻦ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳊﻨﺎن ،أو ارﺗﺒﻄﻦ ﲟﻨﺠﺰاﻬﺗﺎ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ
ﻏﻴﻤﺔ ﻣﺎﻃﺮة ،ورﺳﺎﻟﺔ ﺣﺐ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ..ﻓﺈﱃ ﺟﻨﺔ اﳋﻠﺪ ـ إن ﺷﺎء اﷲ ـ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻤﻮ ﻳﺎ ﻋﻔﺖ اﳋﲑ واﻟﻌﻄﺎء(١) .

ﻣﻦ ﻣﻘﺎل "اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﻳﻨﺴﺎﻫﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ"

ﺑﻘﻠﻢ :اﳉﻮﻫﺮة ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻨﻘﺮي
ﻟﺴﺖ ﻫﻨﺎ ﻷﻋﺪد ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ وأﺳﺴﺘﻪ ،وﻟﻜﻦ أود أن أﺷﲑ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﺎﻣﺔ ،وﻫﻲ إﺷﺮاﻓﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاء ﰲ ﻣﺪارس أو ﲨﻌﻴﺎت ﺑﺪون أن ﻳﺘﺬﺑﺬب ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ،أو
ﻳﻘﻞ ،أو ﺣﱴ ﻳﺘﻮﻗﻒ ..ﻋﻄﺎؤﻫﺎ اﺳﺘﻤﺮ وﻫﻲ ﰲ أﺻﻌﺐ اﻟﻈﺮوف ﻣﻦ اﳌﺮض .وﰲ آﺧﺮ زﻳﺎرة رأﻳﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺟﺪة ﻣﻸﺗﲏ اﻟﺴﻌﺎدة وأﻧﺎ أﲰﻌﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻔﺖ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﻜﻞ ﲪﺎس ..ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﻧﻔﺴﻲ ..ﻧﻌﻢ..
ﻫﺬﻩ ﺻﻔﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﶈﺎرب ..واﻟﻴﻮم ﺗﻠﻘﻲ ﺳﻼﺣﻬﺎ..
ﻧﻔﻘﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ أﺑﺪاً ﻟﻦ ﻧﻨﺴﺎﻫﺎ ،ﻓﻤﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﻴﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ،وﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮاً وﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ،وﻟﲑﺣﻢ
اﷲ ﻋﻔﺖ(٢) .
) (١اﻟﺮﻳﺎض – اﻟﻌﺪد /٢٢ – ١١٥٦٥ﻓﱪاﻳﺮ٢٠٠٠/م
) (٢اﳉﺰﻳﺮة –  /٢٠ﻓﱪاﻳﺮ٢٠٠٠/م – اﻟﻌﺪد ١٠٠٠٦
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ﻣﻦ ﻣﻘﺎل "اﻷﻣﻴﺮة ﻋﻔﺖ راﺋﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷوﻟﻰ"

ﺑﻘﻠﻢ :ﻓﺎﺗﻦ اﻟﻴﺎﰲ

ﻟﻘﺪ ﻓﻘﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷول ﻟﻠﻔﺘﺎة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ راﺋﺪة ﻣﻦ راﺋﺪات اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ.
ﺟﻬﺪا ﰲ دﻋﻢ ﻣﺴﲑة اﳌﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
إن اﳌﺼﺎب ﻋﻈﻴﻢ ..وﻗﺪ ﻓﻘﺪﻧﺎ اﻷﻣﲑة ﻋﻔﺖ اﻹﻧﺴﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺄﻟﻮ ً
ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ وﺑﻌﺾ
ﺪﻣﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﰲ وﻗﺖ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻺﻧﺎث رﲰﻴًّﺎ
ً
وﰲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗُ ً
اﳌﺪارس اﻷﻫﻠﻴﺔ .وﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳊﻨﺎن ﻣﻨﺬ اﳊﻀﺎﻧﺔ وﺣﱴ أﻬﻧﻴﺖ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﻴﺖ
ﺻﺮﺣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴًّﺎ وﺗﺮﺑﻮﻳًّﺎ ﺷﺎﳐًﺎ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ رﻋﺘﻬﺎ اﻷﻣﲑة ﻋﻔﺖ ،وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ً
إﻧﻨﺎ ﻻ ﳕﻠﻚ إﻻﱠ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻔﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﺮﲪﺔ وﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻤﻮ اﳌﻠﻜﻲ اﻷﻣﺮاء ،وزوﺟﺎﻬﺗﻢ ،وأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،وإﱃ
اﻟﻜﺮﳝﺎت ﺻﺎﺣﺒﺎت اﻟﺴﻤﻮ اﳌﻠﻜﻲ اﻷﻣﲑات ﺳﺎرة اﻟﻔﻴﺼﻞ ،ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﻔﻴﺼﻞ ،ﻟﻮﻟﻮة اﻟﻔﻴﺼﻞ ،ﻫﻴﻔﺎء اﻟﻔﻴﺼﻞ،
وأﺑﻨﺎﺋﻬﻦ وأزواﺟﻬﻦ(١) .

ﻣﻦ ﻣﻘﺎل "ﺑﻨﺎﺗﻨﺎ واﻟﺤﺪث"

ﺑﻘﻠﻢ :أﻣﻴﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺴﺪﻳﺮي
ﻛﻞﱞ ﻣﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﺣﺒﻴﺒًﺎً ..أﻣﺎ ..أﺑًﺎ ..أو ﺣﱴ اﺑﻨًﺎ..
ﻛﻠﻨﺎ ﺟﺮﺑﻨﺎ اﻟﻔﺠﻴﻌﺔ ..وﻣﻨﺎ ـ ﳓﻦ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ـ ﻣﻦ ﳛﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ..وﻣﻨﺎ َﻣﻦ ﲣﻮﻧﻪ ﻧﻔﺴﻪ ..ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻓﺤﺘﻤﺎ إن ﻣﻴﺰاﺗﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ..وﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰات ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ..ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺮﺑﻴﺔ ..وﻣﻘﻮﻣﺎت
اﻟﺼﻐﲑ ﻣﻌﻬﺎً ..
ﺷﺨﺼﻴﺔ.
ﻓﻤﺎ ﳌﺴﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎت دار اﳊﻨﺎن ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﳌﺎﺿﻲ اﳌﻮاﻓﻖ ١٤٢٠\١١\١٣ﻫـ ﻳﻔﻮق ﻛﻞ اﻟﻮﺻﻒ ..وﻳﺜﺒﺖ
ﺑﺄن دار اﳊﻨﺎن ﻻ ﺗﻠﻘﻦ ﻓﻘﻂ!!
ﻋﻨﺪﻣﺎ أذﻳﻊ ﻧﺒﺄ ﻓﻘﺪان راﻋﻴﺔ دارﻧﺎ ﲰﻮ اﻷﻣﲑة ﻋﻔﺖ ﰲ ﻃﻮاﺑﲑ اﻟﺼﺒﺎح ﳍﺬا اﻟﻴﻮم ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺪر
اﳊﺪث ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺔ..
وﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﻴﻤﺖ ﺻﻼة اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻧﺘﻈﻤﺖ اﻟﺼﻔﻮف ﲝﺐ ووﻻء..
) (١اﳉﺰﻳﺮة -اﻟﻌﺪد ٢١ -١٠٠٠٧ -ﻓﱪاﻳﺮ ٢٠٠٠م.
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و ﻓﺎق ﻛﻞ ذﻟﻚ ..ﺳﻌﻴﻬﻦ ﻹﻧﺰال اﻟﻨﻌﻲ ﰲ ﺟﺮﻳﺪة )ﻋﻜﺎظ( ،وإﺻﺮارﻫﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻳﻮم اﻷﺣﺪ ﺑﻼ ﺗﺄﺧﲑ..
ﲨﻌﻮا ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﳌﺎل ﰲ ﻇﺮف ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻔﺴﺤﺔ ﰲ ﻣﺸﻬﺪ ﻻ ﻳُﻨﺴﻰ ..ﺣﱴ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻨﺎزﻟﻦ ﺑﻄﻴﺐ
ﻣﺆﺛﺮا وﻫﻦ ﳛﺘﺴﱭ اﻟﺮﻳﺎﻻت ﻣﻔﱰﺷﺎت اﻷرض ..وﻛﻢ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻒ
ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺮوﻓﻬﻦ ..وﻛﻢ ﻛﺎن ﻣﻨﻈﺮﻫﻦ ً
ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﻔﺨﺮ واﻹﻋﺠﺎب وﻫﻦ ﻳﱰددن ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﺪرﺳﺔ ﻹﳚﺎد َﻣﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﺠﺮﻳﺪة ..وﻣﻦ
ﻳﺼﺤﺢ ﳍﻦ ﻋﺒﺎراﻬﺗﻦ ،وﻣﻦ ﻳﺴﺘﺄذن ﳍﻦ اﻹدارة..
واﻷروع ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ..ﻣﻮﻗﻒ اﻹدارة وﻫﻲ ﺗﺮاﻗﺐ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺼﻤﺖ وﺑﻼ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ..ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﺣﻞ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ إﻻﱠ أﻬﻧﺎ ﺗﻌﻤﺪت ذﻟﻚ..
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ..ﻛﻴﻒ ﳝﺮ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ
وأﺛﺒﺘﺖ دار اﳊﻨﺎن ﻓﻌﻼً أﻬﻧﺎ ﺗﺮﰊ أﺟﻴﺎﻻً ..وإن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻐﺮﺳﻪ ﺳﺘﺴﺘﻨﺸﻖ ﻋﺒﲑﻩ ً
دون أن ﻳﱰك أﺛﺮﻩ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ؛ ﻷن أﻛﱪ آﻓﺔ ﻳُﺒﺘﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﳉﺪﻳﺪة ﻫﻲ آﻓﺔ اﳉﺤﻮد اﻟﱵ ﻏﺎﺑﺖ
أﺑﺪا وﻧﻜﻮن ﻣﻦ اﳉﺎﺣﺪﻳﻦ ﻟﻮ ﱂ ﻧﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌًﺎ.
ﲤﺎﻣﺎ ﳌﻦ ﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﻻ ﻧﻨﺴﺎﻫﺎ ً
ﻋﻦ دارﻧﺎ ً
ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﻌﺘﱪ دار اﳊﻨﺎن ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﻞ اﳌﺪارس؟؟
ﻛﻴﻒ ﻧﻌﺘﱪﻫﺎ داراً ﺗﻘﺒﻊ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻓﺼﻮﳍﺎ ﲢﺸﻲ ﻋﻘﻮﳍﻦ؟؟(١) .

ﻣﻦ ﻣﻘﺎل "اﻷﻣﻴﺮة ﻋﻔﺖ ..أﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ"

ﺳﻠﻄﺎﻧﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﺪﻳﺮي

رﺣﻠﺖ اﻷم اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ،واﻹﻧﺴﺎﻧﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺣﺮم ـ اﳌﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﺑﺈذن اﷲ ـ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﱵ ﻳﺸﻌﺮ ﻬﺑﺎ
ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻗﺒﻞ
ﻛﻞ َﻣﻦ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﺑﺎﻷﺳﻰ واﻷﱂ ﻟﺮﺣﻴﻠﻬﺎ .ﻓﻬﻲ رﻓﻴﻘﺔ اﻟﺪرب ﲬﺴﺔ وأرﺑﻌﲔ ً
وﻓﺎﺗﻪ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﻟﺰوﺟﺔ ،واﻷﺧﺖ ،واﻟﺼﺪﻳﻖ ،واﻷم اﻟﱵ ﻏﺮﺳﺖ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﰲ ﻧﻔﻮس أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺑﻨﺎﻬﺗﺎ،
وﻋﻠﻤﺘﻬﻢ ﺣﺐ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ.وﻗﺪ ﻛﺎن ﱄ ﺷﺮف ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ أوﻗﺎﺗﺎً ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮأة
اﳊﻜﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ واﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺣﺰم اﳌﺮﺑﻴﺔ ورأﻓﺔ اﻷم ..وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف أم ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ
ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻣﺪرﺳﺔ دار اﳊﻨﺎن ﰲ ﺟﺪة ،وﻫﻲ اﳌﺸﺠﻌﺔ ﻻﺑﻨﺘﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻤﻮ اﳌﻠﻜﻲ
اﻷﻣﲑة ﺳﺎرة اﻟﻔﻴﺼﻞ اﻟﱵ واﺻﻠﺖ اﻟﺴﻌﻲ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﺮأة ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳋﲑﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ،
وﺻﺎﺣﺒﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ..إن أم ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻴﺼﻞ اﻟﱵ ﻣﻀﺖ إﱃ رﺣﺎب اﷲ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﰲ أذﻫﺎن اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ
ﻣﺜﻼً ﻃﻴﺒًﺎ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺼﺎﳊﺔ ،وﺳﻴﺒﻘﻰ أﺑﻨﺎؤﻫﺎ اﻟﻜﺮام ،وﺑﻨﺎﻬﺗﺎ اﻟﻜﺮﳝﺎت أﻓﻀﻞ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻘﻬﺎ
وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ..رﺣﻢ اﷲ أم ﳏﻤﺪ ،وﻏﻔﺮ اﷲ ﳍﺎ ،وأﺳﻜﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻷﺑﺮار ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ اﳌﺆﻣﻨﲔ(٢) .
) (١ﻋﻜﺎظ  -اﻟﻌﺪد  ٢٢ -١٢٢٣٢-ﻓﱪاﻳﺮ ٢٠٠٠م
) (٢اﳉﺰﻳﺮة  -اﻟﻌﺪد  ٢١ -١٠٠٠٧-ﻓﱪاﻳﺮ ٢٠٠٠م

٤٣

ﻣﻦ ﻣﻘﺎل ")ﻋﻔﺖ( ﻓﻘﻴﺪة اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ"

ﺳﻌﺎد اﳉﻔﺎﱄ

ﻓﻘﺪﻧﺎﻫﺎ ـ رﲪﻬﺎ اﷲ ـ ﻓﻘﺪﻧﺎ أﻣﲑة اﻟﻌﺰ واﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ واﳊﻨﺎن وﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق .ﻓﻘﺪﻧﺎ اﻷم اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﱵ أﳒﺒﺖ
وأﻧﺸﺄت ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻮﻛﺒﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﲑات واﻷﻣﺮاء أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺑﻨﺎﻬﺗﺎ اﻟﻐﺮ اﳌﻴﺎﻣﲔ .ﻓﻘﺪﻧﺎ راﺋﺪة اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ
ﻫﺬﻩ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰة .ﻓﻘﺪﻧﺎ اﻷم اﻟﱵ ﴰﻠﺖ ﲝﻨﺎﻬﻧﺎ اﻟﻘﺎﺻﻲ واﻟﺪاﱐ ﻣﺜﺎﻻً ﻟﻠﺤﺪب ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻌﻴﻒ واﶈﺘﺎج..
ﲨﻴﻌﺎ أﺑﻨﺎؤﻫﺎ
ﻓﻘﺪﻧﺎﻫﺎ ووﻗﻒ ذﻟﻚ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﴰﻠﻨﺎ ﺑﻌﻄﻔﻪ ورﻋﺎﻳﺘﻪ وﺣﻨﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ وﻛﺄﻧﻨﺎ ً
ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎج ،وﻣﻮﺋﻼً ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻮن ..ﺣﻴﺎة ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﳋﲑ واﻟﺒﻨﺎء ،وﺣﺐ اﳋﲑ ،وأﲰﻰ
وﺑﻨﺎﻬﺗﺎ .ﻛﺎﻧﺖ ً
اﻟﻌﻄﺎء.
ﻓﻘﺪﻧﺎﻫﺎ وﻓﻘﺪﻧﺎ ذاك اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺼﺒﻮح ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﺼﺪﻧﺎﻫﺎ ..وﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻗﺼﺪﻧﺎﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ أﻣﺮ؛ ﻟﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻣﻦ ﻛﺮم اﻟﻠﻘﺎء ،وﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺎ ﳝﻠﺆﻧﺎ ﺳﻌﺎدة وأﻣﻼً.
ﻓﻘﺪﻧﺎﻫﺎ وﻓﻘﺪﻬﺗﺎ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﱵ أرﺳﺖ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﻟﺘﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ .ﻓﻘﺪﻧﺎﻫﺎ وﻓﻘﺪﻬﺗﺎ اﻟﺒﻼد ﻗﻮة
داﻓﻌﺔ ﻬﻧﻀﻮﻳﺔ راﺋﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮف ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ أﻣﺘﻬﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮف ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻼ ﻳﺜﻨﻴﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻋﺎﺋﻖ.
وﺳﺘﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺮوح اﻟﱵ أﺳﺴﺘﻬﺎ وأﻋﻄﺘﻬﺎ إﻛﺴﲑ اﳊﻴﺎة ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻟﻸﺟﻴﺎل ذﻛﺮى اﻷﻣﲑة اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ وﻣﺮﺑﻴﺔ
اﻷﺟﻴﺎل.
أﺑﺪا ،وﺳﺘﻈﻞ ذﻛﺮاﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺎدام ﻟﻠﺬﻛﺮى ﻣﻜﺎن.
ﻧﺒﻜﻴﻬﺎ وﻧﻔﺘﻘﺪﻫﺎ ً

) (١ﻋﻜﺎظ -اﻟﻌﺪد  ١١ -١٢٢٥٠-ﻣﺎرس ٢٠٠٠م.

٤٤
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( )1ميــــالدها
«حني انطلق تعليم الأوالد يف البالد �سعت ،وحاولت ،وعاركت لي�صبح تعليم البنات

م�ساوياً لتعليم البنني».
تركي الفي�صل

«كانت رائدة التعليم الن�سوي يف اململكة يوم كان الكالم ـ جمرد الكالم ـ عن تعليم املر�أة

مغامرة غري م�أمونة العواقب».
غازي الق�صيبي

() ال�شرق الأو�سط – العدد /28 – 7762فرباير2000/م
() كتيب(عفت الثنيان..تاريخ و�إجناز) – �إعداد الربوفي�سورة �سمرية �إ�سالم.
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ن�ضجت يف ذهن الأمرية عفت من جديد فكرة افتتاح مدر�سة للبنات ،بعد �أن تعرثت املحاولة يف الطائف ،و�أقدمت على
خطوتها التالية م�ستفيدة من جتربتها ال�سابقة ،وم�ستندة �إىل حقيقة هامة ت�ؤكد �أن املجتمع يجب �أن يكون مهي�أً ال�ستقبال
هذه اخلطوة ،ويجب �أن ي�سهم فيها مقتنع ًا ب�أهميتها وجدواها لتنجح.
تغيت الإ�سرتاتيجية ومل يتغري الهدف ،فكانت اخلطوة التاريخية امل�صحوبة بقراءة �سليمة لطبيعة املجتمع لتتوافق معه،
رّ
وحتظى بدعمه وت�شجيعه .ويف عام 1375ه��ـ1955/م زرعت الأمرية عفت البذرة الأوىل التي ا�ستقرت يف باطن �أر�ض
الوطن ،لتظهر بواكري ثمارها كدار لرعاية الفتيات اليتيمات واملحتاجات ،ومن ثم امتدت فروع تلك الرعاية �إىل توفري
تعليم نظامي يت�ضمن تدري�س بع�ض املواد احلديثة يف ذلك الوقت.
كاخليال تلوح �صور الإعداد لتلك اخلطوة يف ذاكرة ابنتها الأمرية لولوة الفي�صل ،فتلتقطها �سريع ًا وتقول:
«ا�ستيقظت ذات �صباح ،ووجدت حركة الفتة يف املنزل ،حيث �أح�ضرت والدتي �آالت اخلياطة و�أقم�شة متنوعة من (البفتا)
و(الدانتيل) و�أدوات تطريز ،وجل�ست بيننا مع �صديقاتها يعملن على حياكة الزي املدر�سي واملفار�ش وال�ستائر التي �ستزين
بها جنبات الدار .مل يكن كل ذلك متوفر ًا ـ �آنذاك ـ لت�شرتيه من الأ�سواق .وكانت �سعيدة وهي تقوم بهذه املهمة».
حتم ًا كانت �سعيدة وهي حتيك بيدها مالب�س الطالبات ،و�أكاد �أرى بني ط ّيات امل�شهد حلم ًا كان يحاك يف خاطر الأمرية
عفت تتداخل فيه خيوط العزمية والتخطيط والإ�صرار ليخرج ثوب ًا من العلم يزين م�ستقبل كل فتاة.
«ر�أي��ت �أن البدء يجب �أن يكون بدار للأيتام ،لكن كلمة الأيتام ال �أحبذها ،بل �أرغب
نفيها لذلك اخرتت للدار ا�سم ( دار احلنان )» .


عفت الثنيان

(دار احلنان) هو اال�سم الذي اختارته للدار التي تقدم الرعاية للمحتاجات ،ويف خاطرها �أمل وعزمية على �أن تتو�سع
الرعاية لت�شمل املحتاجات للتعليم ب�شكل عام ،فهي ت�ؤمن ب�أن احلاجة �إىل التعليم ال تقل �أهمية عن احلاجة �إىل املال
والطعام وامل�سكن .وقد تك ّفلت ـ رحمها اهلل ـ مب�صاريف تلك الدار ،وا�ستقدمت لها معلمات من الدول العربية املجاورة،
كما عهدت بها �إىل معلمة بناتها ال�سيدة (مفيدة الدباغ).
ولكن جمدد ًا فوجئت الأمرية عفت ب�أن �أحد ًا مل ير�سل بناته للمدر�سة .كما وجدت �أن الدار قد �أ�صبحت حمل ت�سا�ؤالت من
املجتمع ،بني َمن ينظر �إليها معترب ًا �أنها م�أوى لليتيماتَ ،ومن يرى �أن تعليم البنات يقت�صر على َمن يحتجن �إىل العمل
لإعالة �أنف�سهنّ و�أ�سرهنّ .
() جملة املجلة باري�س -رنا البيطار
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وبني ط ّيات ال�صفحات التي تذكر حكمتها يف معاجلة هذا اخللل وجدتها ت�ضع تلك الت�سا�ؤالت والعقبات التي واجهتها على
مائدة التحليل ،وتقول:


« نحن �شعب ذكي ،ال نقدم على خطوة دون �أن نقتنع بحاجتنا �إليها ».

كانت عفت مقتنعة بتلك احلاجة �إىل تعليم البنات ،غري �أنها �أرادت �أن يقتنع املجتمع لي�شاركها باحلراك يف هذا االجتاه.
و�أقر�أ التاريخ و�أمزجه بالواقع لأ�ستمع �إىل �صدى �إجابتها التي �أعلنت بها عن �أداتها لإقناع الآخرين ،فوجدتها بب�ساطة
تفعل قبل �أن تقول:
« لقد �أحلقت بناتي وبنات الأ�سر التي �أعرفها باملدر�سة».
عفت الثنيان
 30طالبة فقط كن كقطرات ال�سيل التي حفرت جمراها يف الطريق لتعرب من خالله بنات الوطن �إىل �صروح العلم.
يكتف الأهايل
وت�س ّلمت عفت �شهادة جناح جتربتها يف العام التايل ،حيث التحقت مبدار�س دار احلنان  100طالبة .ومل ِ
بذلك ،بل �أرادوا �أن تكون لهم م�ساحة �أكرب من امل�ساهمة يف هذا امل�شروع ،فطالبوا ب�أن يكون االلتحاق بالق�سم اخلارجي
للمدر�سة بر�سوم ،ووافقت الأمرية عفت وحددت الر�سوم ال�شهرية بـ  30ريا ًال ،و�أ�صبح ريع طالبات الق�سم اخلارجي يف
عام 1377هـ خم�ص�ص ًا لدار الرعاية.
« مل تكن البداية �سهله ،وكنت �أعلم ذلك ،فكافحت وكافحت معي بنات الرعيل الأول
من بنات بالدي اللواتي حتدين امل�صاعب ،واجتزن العقبات بكل �صرب وثبات يف �سبيل
نيل العلم واملعرفة .يقول اهلل تعايل ( فا�ستجاب لهم ربهم �أين ال �أ�ضيع عمل عامل

منكم من ذكر �أو �أنثى بع�ضكم من بع�ض )».
وتع ّلق الأمرية لولوة على هذا النجاح ،فتقول:
«امل�شاريع الناجحة هي تلك التي حتيط عملها ب�أ�سوار منيعة من دعم املجتمع وقناعته ب�أهميتها ،وال ميكن �أن نغفل يف
جتربة والدتي الدور الذي قام به الأهايل عندما التفوا حولها وحول امل�ؤ�س�سة ،و�أحلقوا بناتهم بها .فدار احلنان كانت نتاج
قرار اتخذه الوعي االجتماعي ،ومل تكن �إجناز والدتي وحدها».

() من كلمة الأمرية عفت يف حفل مرور �أربعني عام ًا على ت�أ�سي�س دار احلنان 1416هـ
() من كلمة الأمرية عفت يف حفل مرور �أربعني عام ًا على ت�أ�سي�س دار احلنان 1416هـ
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( )2م�سريتها
« �أدرك ـ املغفور له ـ امللك في�صل بن عبدالعزيز املعظم �ضرورة تعليم الفتاة ،فكان �أول جم�س
ي�ضعه على قلب الأم��ة ليقي�س به مدى ا�ستعدادها وتقبلها لهذا ال�ش�أن هو افتتاحه دار
احلنان بجدة على نفقته اخلا�صة ،وقبل �أن تلتزم الدولة بتعليم الفتاة فكانت هذه الدار
التي �ضمت بني جنباتها عدداً من اليتيمات �أول م�شعل ي�ضيء به الفي�صل العظيم لن�صف

الأمة درب احلق ،ويهديهن �إىل �سبل اخلري والر�شاد ويب�صرهن طريق العمل النافع «.

() من كلمة الرئي�س العام لتعليم البنات ال�شيخ نا�صر الرا�شد عندما بد�أ تعليم البنات الر�سمي يف عام 1381هـ يف مقدمة الكتاب الإح�صائي ال�سنوي عن
التعليم العام للفتاة ال�سعودية
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بــــدايــــة وح�صــــاد
( 1958م 1378-هـ )

�أحد الف�صول الدرا�سية 1958م 1378 /هـ
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تــمــهــيـــد
� ُ
أعرتف ب�أن من �أ�صعب الأمور التي واجهتني �أثناء الإعداد لهذا الكتاب كانت عملية تبويب م�سرية دار احلنان ،فاخلط
الزمني مزدحم بالأحداث والإجنازات ،واخلطى مت�سارعة ،واملراحل االنتقالية متداخلة.
قر�أتُ الكثري ،و�سمعتُ الكثري ،غري �أن ما ح�سم احلرية كان مكتوب ًا بني �أ�سطر الروايات ،وهو باخت�صار:
دار احلنان ق�صة كيان تفاعل معه الب�شر واحلجر
لقد كان الت�أثري يف كل املراحل متباد ًال ،وكانت (دار احلنان) حق ًا املج�س الذي و�ضع على قلب الأمة ،لي�س ليقي�س مدى
ا�ستعدادها للتعليم فح�سب ،بل لتظل م�ؤ�شراته تقر�أ نب�ضات القلب ،وتر�صد املتغريات االجتماعية ،وتلك هي القراءات التي
ال ميكن لل�سرد �أن يتجاوزها ،ولذلك �سي�صحبكم يف هذا الف�صل م�ؤ�شر قيا�س فريد من نوعه هو (م�ؤ�شر دار احلنان).
يتوا�صل التفاعل االجتماعي ،غري �أن الالفت هو �أن املباين التي احت�ضنت م�سريتها �أبت �إ َّال �أن يكون لها من هذا التفاعل
دور يحكي الق�صة فيفرح معها ويئن.
مبان ،وجم�س نقر�أ م�ؤ�شراته.
�آالف الب�شر ،والكثري من الإجنازات ،وب�ضعة ٍ
ه�ؤالء هم �أبطال ق�صة هذا الف�صل.
املقر الأول
يف عام 1375هـ 1955 -م عانق طريق املطار القدمي يف حي الكندرة بجدة حلظة ميالد �أول �صروح التعليم الن�سائي
النظامي باململكة (دار احلنان) ،يف مبنى عبارة عن فيلتني م�ست�أجرتني ُخ�صّ �صت �إحداهما لدار الرعاية ،والأخرى
للدرا�سة.
افتتاح املرحلة االبتدائية
يف عام 1376هـ 1956 -م حت ّولت (دار احلنان) �إىل مدر�سة نظامية ت�شرف عليها وزارة املعارف ،وبد�أ ت�سجيل طالبات
االبتدائي (الق�سم اخلارجي) .وقد عهدت الأمرية عفت ـ �آنذاك ـ ب�إدارة املدر�سة لل�سيدة مفيدة الدباغ ،وا�ستعانت مبعلمات
من الدول العربية لتدري�س مناهج وزارة املعارف.
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طالبات دار الرعاية 1383هـ1963/م

ويف عام 1380هـ 1960 -م عانقت (دار احلنان) فرحة خريجاتها الالتي ح�صلن على ال�شهادة االبتدائية ،فيما ح�صلت
املدر�سة على �شهادة �سجلها التاريخ ،فكانت �أول مدر�سة �أهلية تتخرج منها الفتاة ال�سعودية حاملة لل�شهادة االبتدائية
وفق ًا ملناهج وزارة املعارف .وقد تزامن ذلك احلدث مع نقلة هامة يف م�سرية تعليم البنات ،حيث �أ�صدر امللك �سعود بن
عبدالعزيز ـ طيب اهلل ثراه ـ مر�سوم ًا ملكي ًا يق�ضي بت�شكيل «الرئا�سة العامة لتعليم البنات» لتكون هيئة حكومية ر�سمية
ترتبط بها مدار�س البنات يف جميع �أنحاء اململكة ابتدا ًء من عام 1381-1380هـ.
افتتاح املرحلة التح�ضريية
يف نف�س العام 1380هـ مت افتتاح ريا�ض الأطفال (املرحلة التح�ضريية) التي �ضمت البنني والبنات لإعدادهم للمرحلة
االبتدائية ،وقد خا�ضت (دار احلنان) تلك التجربة يف وقت �سبق ا�ستحداث الوزارة لرتاخي�ص افتتاح ريا�ض الأطفال
باملدار�س ،حيث ظل القطاع الأهلي هو امل�س�ؤول الوحيد عن ريا�ض الأطفال يف اململكة حتى عام 1385هـ حني تو ّلت وزارة
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�صف درا�سي 1383هـ

املعارف الإ�شراف الفني عليها ،ومت افتتاح �أول رو�ضة حكومية يف عام 1386هـ مبدينة الريا�ض ،كما افتتحت الرئا�سة

العامة لتعليم البنات �أول (رو�ضة) يف مكة املكرمة عام 1395هـ.
افتتاح املرحلة املتو�سطة
افتتحت (دار احلنان) ف�صول املرحلة املتو�سطة لتوا�صل خريجات ال�شهادة االبتدائية م�سريتهن التعليمية يف الدار ،ويف
عام 1381-1380هـ املوافق 1961-1960م تقدمت �أول دفعة من طالبات (دار احلنان) �إىل جانب جميع طالبات مدار�س
جدة الأهلية ل�شهادة الكفاءة يف مقر (دار احلنان) ،حيث متت االختبارات النهائية حتت �إ�شراف جلنة من وزارة املعارف
التي ظلت مناهج مدار�س البنات الأهلية تتبع لها حتى عام 1383هـ 1963 -م ،كما ظلت (دار احلنان) مركز ًا الختبارات
() كتاب التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية ر�ؤية احلا�ضر وا�ست�شراف امل�ستقبل – �ص89 ،87
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الكفاءة حتى عام  1385ـ 1965م ،ومن ثم مركز ًا الختبارات الثانوية العامة �إىل حني افتتاح الرئا�سة العامة لتعليم البنات
للمدار�س الثانوية.
م�ؤ�شر القيا�س االجتماعي
�سجل م�ؤ�شر (دار احلنان) قراءة اجتماعية جديدة تفيد ب�أن املجتمع قد جنح با�ستيعاب �أهمية تعليم الفتاة ،وجتاوز عقبة
املخاوف من تلك اخلطوة ،وتعززت ثقته فيها مع التوجه احلكومي باحت�ضان مدار�س القطاع اخلا�ص وافتتاح املدار�س
احلكومية للبنات .وقد �أ�صبح املجتمع يف �ضوء ذلك مهي�أً ال�ستقبال ال�شق الرتبوي الذي ُيعترب �صنو ال�شق التعليمي يف
املدار�س احلديثة .كما �سجل م�ؤ�شر (دار احلنان) جناح ًا مبدئ ًّيا الختبار تقدمي الأن�شطة الرتبوية والبدنية ،مما ا�ستوجب
تو�سيع نطاق التجربة وتطويرها وفق ًا لنظام جديد و�إدارة جديدة.
الإدارة اجلديدة
يف �صيف عام 1383/1382ه��ـ املوافق 1963/1962م غادرت ال�سيدة مفيدة الدباغ (دار احلنان) ،ومنذ بداية العام
الدرا�سي 1383هـ املوافق 1964م انتقلت �إدارة املدار�س لل�سيدة �سي�سيل ابراهيم ر�شدي .ولتلك النقلة ق�صة تروي
ف�صولها ال�سيدة �سي�سيل ،قائلة:
«�أخربين ال�شيخ عبدالعزيز الثنيان  -يرحمه اهلل  -مدير عام رعاية ال�شباب التابعة ـ �آنذاك ـ لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية التي
كنت �أعمل بها �أن الأمرية عفت ترغب مبقابلتي يف الطائف ،فذهبت �إليها ،و�أبلغتني �أنها تود �أن �أ�ستلم �إدارة املدر�سة م�ؤقت ًا».
ويف اليوم التايل ذهبت ال�سيدة �سي�سيل برفقة الأمرية لطيفة الفي�صل لزيارة املدر�سة� ،أ ّما انطباعها فكان باخت�صار
(�صدمة).
تلك ال�صدمة مل يكن يتطلب عالجها �أكرث من وقفة ت�ستعيد خاللها خريجة اجلامعة الأمريكية بالقاهرة ذات اخلم�سة
والع�شرين ربيع ًا قراءتها للواقع ،وت�ضع توقعاتها جانب ًا مدركة �أنه ما من �شيء يولد مكتم ًال ،فتقول»:مل �أجد �سجالت
للطالبات ،وال ك�شوفات ،ومل �أ�شعر �أن املدر�سة ت�شبه املدار�س التي عرفتها قبل انتقايل للمملكة �أو حتى التي عملت بها يف
الريا�ض� .شعرت �أن هناك خل ًال فعدت �إىل الطائف لأناق�ش ذلك مع الأمرية عفت� ،إ َّال �أنها بادرتني بقولها:
«(الوقت قد �أزف!!)».
() ال�سرية الذاتية لل�سيدة �سي�سيل ر�شدي يف �صفحة املالحق
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هكذا �أرادت الأمرية عفت �أن تخت�صر الطريق على مديرتها اجلديدة قبل �أن تقدم لها عر�ض ًا تف�صيلي ًا عن �أهدافها من
ت�أ�سي�س املدر�سة ،وال�صعوبات التي واجهتها .ومن ثم بد�أت تك�شف عن تطلعاتها لتطوير الربامج التعليمية مبدار�س دار
احلنان .فا�ستمعت ال�سيدة �سي�سيل للأمرية عفت باهتمام كما ا�ستمعت �أنا للرواية ،وازداد يقيني ب�أن خطوات الأمرية
عفت كانت تعرف وجهتها منذ البداية.
كانت ـ يرحمها اهلل ـ تختار ال�شخ�ص املنا�سب للوقت املنا�سب .كما كان �سردها للبدايات وا�ستعرا�ضها للتطلعات كافي ًا
لت�صل الر�سالة لل�سيدة �سي�سيل التي ت�صف ذلك قائلة:
«ر�ؤاها الوا�ضحة و�أهدافها العظيمة كانت كافية لكي تبث بداخلي احلما�س والثقة حتى يتجه نظري للأمام ،ف�أرى معها
ذلك احللم البعيد وقد �أ�ضحى قريب ًا بالعزمية والعمل» .وت�ضيف»:بد�أت �أعمل � 18ساعة يف اليوم لهدف واحد هو (�إر�ساء
مفهوم مدر�سة) وتر�سيخه لدى املعلمات والطالبات والإداريات ،وقد �أثبتت يل التجربة �أن املهام اجل�سام قد تكون �صعبة،
غري �أنها حتم ًا لي�ست م�ستحيلة».
«النظام الإداري هو العمود الفقري للمدر�سة».
من تلك القناعة اتجّ هت ال�سيدة �سي�سيل �إىل �صف فقرات العمود الفقري جنب ًا �إىل جنب حتى اكتملت يف عام 1397هـ
الالئحة الداخلية مل�ؤ�س�سة (دار احلنان) والتي ت�ضمنت النظام املحا�سبي ،بالإ�ضافة ل�شروط القبول ،واملناهج ،والهيكل
الإداري ،والكادر التعليمي مع �إيجاد جمل�س علمي للمدار�س من �أهدافه متابعة تنفيذ ال�سيا�سة التعليمية ،وتطوير الأ�سلوب
الرتبوي ،واالرتقاء بامل�ستوى العلمي ،كما مت و�ضع النظام الأ�سا�سي مل�ؤ�س�سة (دار احلنان).
علم ًا ب�أن بع�ض الأنظمة كانت قد بد�أت تقف على �أر�ض الواقع ،وتخرج �إىل حيز التطبيق منذ بداية العام الدرا�سي الذي ا�ستلمت
فيه املديرة اجلديدة املدار�س� .أو لعلها قد بد�أت قبل ذلك ،حيث واجه الأهايل للمرة الأوىل طلب تقدمي �شهادة (ت�سنني)!.
وتربر ال�سيدة �سي�سيل ذلك الطلب بقولها:
«منذ �أن كنت �أعمل يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية مل�ست م�شكلة �شائعة تتلخ�ص يف عدم وجود �أوراق ثبوتية لدى بع�ض
البنات ،وبالتايل عدم وجود �شهادة ميالد ن�ستطيع من خاللها حتديد عمر الطالبة ،فا�ستدعيت جتربتي ال�سابقة لأبد�أ
بتوجيه الأهايل �إىل �آلية ا�ست�صدار هذه الوثيقة حتى نتحقق من �أعمار الطالبات ،وقد �ساعدين على ذلك وجود مكتب
ال�صحة بجوار املدر�سة فاتفقت معهم على �إر�سال الطالبات ال�ستخراج �شهادة ت�سنني».
وقد �ساعدت تلك العملية على التطبيق املتدرج لآلية حتديد �أعمار طالبات كل مرحلة درا�سية جتاوز ًا مل�شكلة التفاوت يف
الأعمار والتي كانت تعاين منه مدار�س البنات يف تلك الفرتة.
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حفل لطالبات دار احلنان عام 1383هـ

ويف �صباح �أول �أيام الدرا�سة كانت (دار احلنان) على موعد جديد تلتقي فيه مع بواكري براجمها التعليمية التي �ست�صحبها
خالل رحلة العبور للم�ستقبل.
وكانت الطالبات كذلك على �أعتاب عهد جديد ،بد�أ منذ �أن قطعت ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي ان�شغالهم بتبادل ال�سالم يف بهو
املدر�سة بعد الإجازة ال�صيفية لتعلن للمرة الأوىل عن (طابور ال�صباح)!!.
(طابور ال�صباح) مل يكن �سوى �إ�شارة رمزية لبداية عهد جديد يعتمد على نظام �إداري وتعليمي وتربوي حديث؛ لي�سهم يف
�إر�ساء املفهوم املتكامل للمدر�سة .وهي مرحلة انتقالية تتطلب مني �أن �أجل�أ �إىل ذاكرة �شاهدة على التاريخ.
ال�سيدة فائزة كيال  -التي كانت طالبة باملدر�سة �آنذاك -تروي مالمح مرحلتني ،فتقول:
«عندما التحقت بدار احلنان �شعرت منذ اللحظة الأوىل بدفء العائلة التي �سرعان ما حتت�ضنك لت�صبح فرد ًا من�سجم ًا
مع بقية �أفرادها ،ولقد ظل هذا الإح�سا�س يرافقني حتى اليوم ،فلم تنقطع العالقة بيني وبني زميالت الدرا�سة منذ ذلك
الزمن البعيد .وبالرغم من �أن املدر�سة كانت ت�ضم طالبات من �أ�سر معروفة ومقتدرة �إ َّال �أن �شخ�صية طالبات دار الرعاية
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كانت الأبرز �آنذاك ،فـ(عريفات) ال�صف على �سبيل املثال كن دائم ًا من طالبات دار الرعاية».
كانت ال�سيدة فائزة كيال ت�شري بحديثها �إىل املرحلة التي �أدارت خاللها ال�سيدة مفيدة الدباغ املدر�سة ،وت�ضيف:
«وجدت يف (دار احلنان) مناهج درا�سية خمتلفة ،كما كنا منار�س عددًا من الأن�شطة التي كانت حمدودة يف عددها،
وبدائية يف �آلية تطبيقها» .وت�ضيف� »:أذكر كذلك الزى املدر�سي الذي كان بو�سعنا �أن نقوم بتف�صيله كيفما ن�شاء� ،شريطة
�أن نلتزم باللونني الكحلي والأبي�ض».
مقدمات وجدتها مثرية عن املالمح الأ�سا�سية للواجهة التعليمية والرتبوية التي �أرادت الأم�يرة عفت �أن تكون عليها
تر�سخ املفاهيم تدريجي ًا .فهكذا بد�أت تن�ش�أ (الروح) التي م ّيزت
مدر�ستها ،ومنها ن�ستنتج �أنها اختارت بحكمتها �أن ّ
جمتمع (دار احلنان) ،ومنذ البداية مت اختبار فكرة تقدمي الأن�شطة الالمنهجية ،دون �أن تغفل �إحداث نقلة يف مفهوم
الطالبة للمدر�سة التي يختلف االلتحاق بها ك�صرح تعليمي عن الدرا�سة يف البيت �أو الكتاتيب ،فكان لفكرة االلتزام بلون
الزي دور وانعكا�س على تفاعل الطالبة مع املدر�سة.
كانت خطوات مدرو�سة ال ع�شوائية ،وهذا ما يك�شف عنه حديث ال�سيدة فائزة كيال وهي تنتقل بنا �إىل املرحلة التالية ،فتقول:
«عندما تو ّلت ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي الإدارة ،وافتتحت عهدها معنا بطابور ال�صباح التزمنا به يف اليوم الأول بال�شكل
املطلوب؛ لأنها �أ�شرفت عليه ،ولكن يف الأيام التالية �أذكر �أننا بد ًال من الوقوف يف مواجهة امل�شرفة كنا نقف يف مواجهة
بع�ضنا البع�ض� ،أو يف �صفوف غري منتظمة ،كما �أننا مل نكن نحفظ ن�شيد (دار احلنان) عن ظهر قلب حتى انتظمنا
تدريجي ًا ،وبد�أت نظرتنا �إىل املدر�سة تتغري ،و�أ�صبح املكان حمكوم ًا بالنظام ،فما كان �إر�ساء مفهوم طابور ال�صباح �سوى
مقدمة لعهد جديد� ،أ�صبح فيه لكل ال�صور القدمية �أبعاد جديدة ،كما بد�أت مالمح عديدة لوجه م�شرق تت�ضح �أمامنا».
وا�ستعانت �شاهدتي بعد�سة من الأمثلة لتقريب ال�صور القدمية ،وتو�ضيح �أبعادها اجلديدة ،فتقول:
«ظلت روح الأ�سرة والت�آلف تخيم على املكان ،ولكن �أدركنا �أننا �أ�سرة يف مدر�سة ،ولي�س يف البيت .وبالتايل هناك نظام
دقيق علينا ا�ستيعابه واحرتامه وااللتزام به� ،أ ّما الأن�شطة اجلانبية التي كنا منار�سها فبد�أت تتح ّول تدريجي ًا �إىل برامج
وح�ص�ص �إلزامية ،كما �أن الزي �أ�صبح حمدد ًا يف تف�صيله و�ألوانه».
�أ ّما عن الفارق بني املرحلة التي كانت تتبع فيها املدار�س لوزارة املعارف ،والأخرى التي انتقلت خاللها للرئا�سة العامة
لتعليم البنات ،تقول:
موجهات ،وذلك لأن العاملني يف الوزارة كانوا من الرجال فقط� .أ ّما عندما انتقل
«ال �أذكر �أنه كانت تزورنا م�شرفات �أو ِّ
املوجهات للمدر�سة».
الإ�شراف على مدار�س البنات للرئا�سة العامة بد�أت زيارات ِّ
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افتتاح املرحلة الثانوية
يف نف�س العام الذي تو ّلت فيه ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي �إدارة املدر�سة مت اال�ستعداد النتقال الطالبات الناجحات من ال�صف
الثالث الإعدادي �إىل ال�صف الأول الثانوي ،غري �أن م�شيئة اهلل �أرادت �أن ت�سرع بخطى (دار احلنان) لتفتتح كذلك ال�صف
الثاين الثانوي ،وعن ذلك تقول ال�سيدة �سي�سيل:
«فوجئنا بوجود عدد من الطالبات ال�سعوديات العائدات من الدول العربية املجاورة يطلنب االلتحاق بالدار يف ال�صف
الثاين الثانوي ،وكان معظمهن بالق�سم العلمي ،وبناء عليه بد�أ الق�سم الثانوي بف�صلني :الأول الثانوي ،والثاين الثانوي
العلمي ،حيث �ضم  7طالبات بالإ�ضافة لطالبة واحدة يف الق�سم الأدبي».
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تطــــور وازدهــــــار
( 1385هـ 1405-هـ )

�صورة مبنى املدار�س طريق امليناء
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املقــر الثــانـــي
�أ�صبحت (دار احلنان) مدر�سة ت�ضم كافة ال�صفوف الدرا�سية ،وانتقلت يف عام 1385هـ من املباين امل�ست�أجرة �إىل مبنى
املدر�سة يف طريق امليناء والذي تربع به ال�شيخ �إبراهيم �شاكر  -يرحمه اهلل ـ وقد �أُعيد بنا�ؤه ليت�سع للمدار�س التح�ضريية
واالبتدائية واملتو�سطة والثانوية ،بالإ�ضافة �إىل مبنى لطالبات دار الرعاية ،و�آخر ل�سكن املعلمات .وقد �أ ّدى الإقبال الذي
مبان جديدة الحق ًا لزيادة عدد الف�صول الدرا�سية.
فاق كل التوقعات �إىل �إ�ضافة ٍ
وقد �شهد ذلك املبنى يف عام 1385هـ تخرج �أول دفعة من طالبات الثانوية العامة على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية،
وكان عدد اخلريجات ( )7من الق�سم العلمي وواحدة من الأدبي هن:
�آمال �صالح �شبك�شي
�سميحة عبد احلفيظ عبد اجلواد
�سمرية حممود عبا�س قطان ( �أدبي )
فردو�س �أني�س جمجوم
فريدة عبد الرحمن عبد اهلل لنجاوي
ليلى حامد فطاين
ليلى حممد املر�شد الزغبي
نوال حممد ح�سني غزايل
ومواكبة لذلك التو�سع مت االفتتاح الر�سمي للق�سم الأدبي يف املرحلة الثانوية عام 1386هـ.
تطوير عنا�صر وبرامج العملية التعليمية والرتبوية
(�أ) املعلمات والإداريات
مع االنتقال للمبنى اجلديد بد�أت تكتمل خطة �إر�ساء مفهوم جديد للمدر�سة ،وهي خطة تعتمد على نظام ي�ستند بدوره
على عنا�صر عديدة و�أدوات ،لعل �أهمها (الكادر التعليمي) الذي كادت �أن تتعرث �أمامه خطوات التحديث ،وعن تلك العقبة
تقول ال�سيدة �سي�سيل:
«امل�شكلة كانت يف ت�أهيل املعلمات ،حيث بد�أت بتدريبهن على النظام اجلديد وما يت�ضمنه من �آليات تعليمية وتربوية..
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طالبات املرحلة االبتدائية 1386هـ

ح�صة لغة عربية
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عر�ض جم�سم مبنى طريق امليناء 1967م

فمنهن َمن جتاوبت ،ومنهن َمن غادرت ،وقد ت�سبب ذلك يف عجز مل يثنني عن قراري ،ومل ي�ضعف حجتي؛ لأنني بب�ساطة
�أدرك ب�أن املعلمات هن يف الأ�سا�س خريجات مدار�س عربية اعتدن فيها على الربامج التعليمية املتطورة ،ومل يكنْ من
املمكن �أن �أقبل بتخاذلهنّ عن �أداء مهمتهنّ يف (دار احلنان) على �أكمل وجه».
وما لبثت امل�شكلة �أن تفاقمت يف �ضوء القالقل واحلروب التي �ضربت املنطقة العربية منذ عام 1963م ،ف�أ ّدت �إىل �صعوبات
يف ا�ستقدام املعلمات من الدول العربية .وعن كيفية جتاوز تلك الأزمة تقول ال�سيدة �سي�سيل:
«كنا ن�سد العجز ب�أنف�سنا .فمث ًال خريجة التجارة كانت تقوم بتدري�س الريا�ضيات ،وخريجة �أي مدر�سة �أجنبية من �أي تخ�ص�ص
تقوم بتدري�س اللغات ،و�أنا �شخ�صي ًا قمت بتدري�س التاريخ واللغة الإجنليزية وعلم االجتماع وعلم النف�س .كما جل�أنا �إىل
اجلاليات العربية املوجودة يف اململكة مثل زوجات املوظفني� ،أو الأجنبيات املتزوجات من �سعوديني وغريهنّ من املتعلمات ،فكنا
نوجه لهن الدعوة للم�شاركة بتدري�س املناهج ،وا�ستمر ذلك حواىل � 3سنوات حتى متك ّنا من ا�ستقدام املعلمات جمدد ًا».
ّ
وعن �آلية اختيار املعلمات تقول:
«كنت �أ�سافر با�ستمرار جلميع الدول العربية بحث ًا عن معلمات ي�شرتط لتعيينهن خربة �سابقة ال تقل عن خم�س �سنوات،
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وتخ�ص�ص دقيق ،ويف �ضوء ذلك كنا جنري املقابالت ال�شخ�صية الختبار �شخ�صية املعلمة بعد التحقق من م�ؤهالتها..
وبعد التعيني كنا ن�ضع املعلمات حتت املتابعة لفرتة حمددة».
خطة ال�سعودة
يف عام 1392-1391هـ بادرت (دار احلنان) بتنفيذ خطة توظيف ال�سعوديات (ال�سعودة) يف نظام التدري�س ،مع الرتكيز
على الوظائف الإدارية ،وعن تلك اخلطوة تقول ال�سيدة �سي�سيل:
«بد�أناها مبكر ًا قبل �أن يفكر فيها �أحد؛ لأننا مل�سنا وجود عدد ال ب�أ�س به من الكوادر ال�سعودية التي حتتاج �إىل دعمها
باخلربة والتجربة .وقد قمنا ب�إطالق برنامج تدريب املعلمات على ر�أ�س العمل لرفع م�ستوى �أدائهن بالتعاون مع اجلامعة
الأمريكية يف القاهرة ،وكان من بني تلك الربامج تدريب معلمات اللغة الإجنليزية على تدري�س اللغة الإجنليزية كلغة
ثانية ،ودورات يف تدري�س الريا�ضيات احلديثة ..كما �أنه بعد �إدخال مادتي التعبري والريا�ضيات احلديثة �إىل كافة ف�صول
املرحلة االبتدائية مت �إر�سال معلمتني لدورة تدريبية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت».

املرحلة االبتدائية 1389هـ
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املرحلة التح�ضريية 1399هـ

توجه وحتر�ص على تتبع خطوات بناتها بعد تخرجهن ،وتو�ضح ذلك
قريبة لي�ست ببعيدة عن مدر�ستها ،كانت الأمرية عفت ّ
ال�سيدة �سي�سيل ،بقولها:
«كان مفهوم عمل املر�أة ال�سعودية وتوظيفها جديد ًا على املجتمع ،لكنه مل يكن بالت�أكيد م�ستبعد ًا من �أذهان طالبات تخرجن
من (دار احلنان) ،لذلك كنا جند با�ستمرار �أن عدد ًا كبري ًا من الإداريات واملعلمات يف املدر�سة كن من خريجاتها �أ�سا�س ًا،
وقد كانت الأمرية عفت توجهني دائم ًا مبنح الأولوية لبناتنا اللواتي تخرجن من اجلامعة ،وتقدمن للعمل يف املدر�سة».
ومل تكتف (دار احلنان) ب�إعداد املعلمات ال�سعوديات ،بل بادرت كذلك بتدريب الكوادر الإدارية للرفع من م�ستوى �أدائهنّ
من خالل الدورات واالطالع على جتارب الآخرين.
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املرحلة التح�ضريية 1399هـ

خمرجات خطة ال�سعودة
		
(ن ّقل ف�ؤادك حيث �شئت من الهوى

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـح ـ ـ ـ ُـب �إ َّال للح ـبـ ـيــب الأول)

بيت �شعـر يخت�صـر عالقـة الكثيـر مـن خريجـات (دار احلنان) مبدر�ستهن التي غادرنها طالبات ،وع��دن �إليها
موظفات.
و�أترك االخت�صار جانب ًا لأ�ستمع �إىل تفا�صيل ق�صة منوذجية لل�سيدة فائزة كيال عن بداية عالقتها اجلديدة بدار احلنان،
فتقول:
«بعد تخرجي من املدر�سة التحقت باجلامعة ،وكانت الدرا�سة اجلامعية يف ق�سم البنات ـ �آنذاك ـ م�سائية ،فتمكنت من
ا�ستثمار الفرتة ال�صباحية بالعمل يف الرئا�سة لفرتة ق�صرية ظلت تراودين خاللها �أطياف (دار احلنان) وما �إن وجدت �أن
بع�ض زميالتي قد �سبقنني �إىل حتقيق ذلك احللم حتى ت�شجعت لأتقدم �إىل مديرة املدر�سة بطلب العمل يف (دار احلنان)
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عام 1392هـ ،وبالفعل التحقت بها كمراقبة».
التدرج الوظيفي لل�سيدة فائزة كيال ا�ستمر حتى �أ�صبحت الحق ًا مديرة ملدار�س (دار احلنان) ،وعن انعكا�س ذلك عليها
تقول:
«القا�سم امل�شرتك يف جميع املراحل التي عرفت (دار احلنان) خاللها كان الإح�سا�س باالنتماء واحلب الذي ي�صعب
تغي ك�إدارية فهو نظرتي وا�ستيعابي وتقديري حلجم الدور الذي تقوم به الإدارة يف املدر�سة ،وهذا ما
تف�سريه� .أ ّما الذي رّ
كان يجعلني �أخ�شى ك ّلما تقدمت خطوة يف ال�سلم الوظيفي؛ لأنني �أدركت ب�أن امل�س�ؤولية كبرية جد ًا».
وهي �سرية ت�شبه م�سرية الكثري من خريجات الدار اللواتي التحقن بها طالبات ،ومن ثم اخرتن التدرج على �سلمها
الوظيفي كمعلمات �أو �إداريات ف�أكملن فيها امل�شوار� ،أو تخرجن منها ب�شهادة خربة و�ضعتهن على قمة الهرم الوظيفي يف
قطاعات عمل حملية خمتلفة.
(ب) الربامج التعليمية والرتبوية
«املدر�سة معمل �صغري ملجتمع كبري».
هكذا كانت تراها مديرتها التي ت�ؤمن ب�أن الرتبية ال ميكن �أن تنف�صل عن التعليم .وبالرغم من �أن مدار�س (دار احلنان)
ظلت تتبع مناهج وزارة املعارف ،ومن ثم الرئا�سة العامة لتعليم البنات ،و�أخري ًا وزارة الرتبية والتعليم� ،إ َّال �أنها د�أبت على
تطوير الأ�ساليب التعليمية و�آليات تقدمي املناهج ،كما ا�ستحدثت برامج تعليمية جديدة بهدف تخريج نخبة من الفتيات
امل�ؤهالت لتحمل امل�س�ؤولية والنجاح يف احلياة والعمل.
وتع ّلق ال�سيدة �سي�سيل على ذلك قائلة:
«ا�ستعنت بعدد كبري من الكتب واملراجع عن الإدارة املدر�سية ومهارات التعليم؛ لأطبق الأنظمة اجلديدة التي كان من
بينها �إدارة احل�ص�ص ،وااللتزام ،وغري ذلك .بالإ�ضافة �إىل �أن تخ�ص�صي يف جمال علم االجتماع قد خدمني لأمتكن من
تطبيق كل ذلك يف وقت قيا�سي بطريقة منا�سبة تتكيف معها الطالبات واملعلمات والإداريات» ..وت�ضيف»:عملي ال�سابق
يف الرئا�سة ،واطالعي على املناهج قد �ساعداين على معرفة ثغراتها لنعمل على �سدها من خالل برامج تعليمية وتربوية
خا�صة».
وقد �شهد مبنى طريق امليناء منذ افتتاحه على ت�أ�سي�س معامل وخمتربات الفيزياء والكيمياء والأحياء مل�ساندة املناهج
العلمية ،بالإ�ضافة لغرف االخت�صا�ص (التدبري ،الر�سم ،الأ�شغال) ،و�أول �صالة ريا�ضية ،كما احت�ضن �أول مكتبة مدر�سية،
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ومنه بد�أ ن�شاط املر�شدات (الك�شافة) يف نف�س العام ،بالإ�ضافة لت�أ�سي�س الإذاعة املدر�سية ،وانطالق �أ�سبوع الكتاب،

واجلمعيات.
م�ؤ�شر التعداد
يف عام 1398-1397ه��ـ بد�أ تخطيط الأمرية عفت لإن�شاء مبنى جديد بعد �أن ك�سر م�ؤ�شر �أعداد الطالبات يف مدار�س
احلنان حاجز الألف ،متجه ًا يف اجتاه ت�صاعدي بدعم من �إقبال متزايد على املدر�سة ،ووجود حمفزات تعليمية وتربوية.
كان امل�ؤ�شر يعطي دالالت الت�ضخم التي تفاعل معها املبنى �سريع ًا ليعلن �أنه (�آيل لل�سقوط).
مفاج�أة مل تكن باحل�سبان ،وتروي الق�صة ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي قائلة :
«كان �سكن املعلمات يف الدور الثالث .وذات يوم بينما كانت �إحدى املعلمات يف ال�سكن تت�س ّلى باحلياكة� ،سقطت منها
() باب املناهج والربامج التعليمية اخلا�صة �ص ()61
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اليوم املفتوح يف �أحد ف�صول املرحلة االبتدائية مببنى مطار جدة القدمي

بكرة اخلياطة ،وبحثت عنها فلم جتدها حتى �أح�ضرتها لها زميلتها يف احلجرة املجاورة ،و�أخربتها �أنها وجدها تتدحرج
يف حجرتها .يف اليوم التايل ح�ضرت املع ّلمتان �إىل مكتبي ترويان يل الق�صة �ضاحكتني ،ف�س�ألتهما كيف؟! كيف تتدحرج
البكرة يف حجرة فت�صل �إىل احلجرة الثانية؟! ..توقفتا عن ال�ضحك لأن الإجابة تبدو وا�ضحة ،فبب�ساطة �إن الأر�ض� ،أو
�سقف الدور ال�سفلي قد هبط ،و�أ�صبحت هناك فجوة بني احلائط والأر���ض تدحرجت من خاللها البكرة وو�صلت �إىل
احلجرة الأخرى» ..وت�ضيف »:ذهبت مبا�شرة �إىل احلجرة التي وقعت فيها تلك احلادثة ،وا�ستدعيت جلنة من املهند�سني
الذين �أفادوا ب�أن املبنى (�آيل لل�سقوط) ،والبد من �إخالء هذا الطابق .كنا ـ �آنذاك ـ يف منت�صف العام الدرا�سي مقبالت
على االمتحانات الن�صفية ،وعلينا �أن نتخذ قرار ًا �سريع ًا».
املدر�سة يف �صالة مطار جدة!!
�أ�سعف تدخل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه اهلل ـ مدار�س (دار احلنان) باحلل ال�سريع،
حيث كان مطار جدة قد انتقل �إىل املبنى اجلديد يف �شمال جدة ،ومت �إخالء املبنى القدمي ،فعر�ض الأمري �سلطان على
املدر�سة �أن ت�ستخدم �صاالت املطار القدمي .ويف عام 1401هـ انتقلت دار احلنان �إىل مبنى املطار الواقع ب�شارع ال�ستني.
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قد يبدو حتويل �صاالت املطار �إىل مدر�سة �أمر ًا يف غاية ال�صعوبة لوال �أنني كنت من الطالبات اللواتي عا�صرن تلك النقلة،
وللمفاج�أة �شعرنا منذ اليوم الأول لدخول مبنى املطار وك�أنه كان منذ �إن�شائه مدر�سة.
عندما �أذكر تلك املرحلة �أدرك ب�أن الأ�شخا�ص هم َمن يفر�ضون على املكان هويته ولي�س العك�س .وتع ّلق ال�سيدة �سي�سيل
على ذلك فتقول:
«مل يكن �أمامنا خيار �آخر ،فقد كان عدد الطالبات حواىل  1100طالبة نقلناهن يف البداية بالكامل ملدة ف�صل درا�سي
�إىل مبنى املطار حتى مت �إ�صالح وترميم الطابق الذي يحتوي على املعامل يف مبنى املدر�سة القدمي ،ف�أعدنا �إليه طالبات
الإعدادي والثانوي ،وبقيت طالبات االبتدائي فما دون يف مبنى املطار ملدة خم�س �سنوات تقريب ًا حتى انتهى املبنى اجلديد
الذي التم فيه �شمل الطالبات من جديد».
كطالبات مل نكن ين ّبهنا ب�أن ذلك املبنى الذي ق�ضينا فيه �سنوات هو مبنى للمطار �سوى (�سري حقائب امل�سافرين)،
اختلف املكان غري �أن كل �شيء يف احلياة املدر�سية ظل كما هو مبا فيه الأن�شطة الالمنهجية ،واملباريات الريا�ضية ،حيث
مت تركيب �شبكة للكرة الطائرة يف �إحدى ال�ساحات ،وتعليق �سلتني لكرة ال�سلة يف �أخرى ،مع ا�ستغالل ال�ساحات الكبرية
لإقامة الفعاليات الك�شفية وغريها.

عر�ض فلكلوري لطالبات املرحلة االبتدائية يف �صالة املطار
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ولكن الأمر مل يكن بهذه ال�سهولة بالن�سبة للمعلمات ،وعن تلك ال�صعوبات تقول ال�سيدة �سي�سيل:
«امل�شكلة الأ�سا�سية التي واجهتنا هي �أن �أغلب املعلمات قد �أُ�صيب مب�شكالت يف الأحبال ال�صوتية؛ لأنهن ا�ضطررن �إىل رفع
�أ�صواتهن يف ال�صفوف حتى ت�صل للطالبات يف تلك امل�ساحات ال�شا�سعة ،كما كانت يف كثري من الأحيان تتداخل �أ�صوات
املعلمات بني الف�صول؛ لأن احلوائط مل تكن عازلة لل�صوت».

م�ؤ�شر القيا�س االجتماعي
عندما توجه م�ؤ�شر التعداد وخطر الهبوط باملدر�سة نحو املطار القدمي �سجلت (دار احلنان) يف تلك الفرتة �أعلى ن�سبة
من عدد الطالبات ،حيث بلغ العدد يف عام 1403م حواىل  1456طالبة� .أ ّما القراءة التي �سجلها امل�ؤ�شر فكانت بداية اجتاه
�سكان مدينة جدة على �إثر ات�ساع الرقعة العمرانية �إىل اجلزء ال�شمايل منها ـ الأقرب �إىل املطار القدمي من مبنى امليناء
 ،كما يعك�س ارتفاع العدد يف املرحلة التح�ضريية واالبتدائية واحل�ضانة التي ا�ستمرت ـ �آنذاك ـ يف مبنى املطار �أن الأهايلكان يحول بينهم وبني �إر�سال بناتهن يف مراحل مبكرة �إىل (دار احلنان) ُبعد امل�سافة التي مبجرد اقرتابها ا�ستقطبت
الطالبات بكثافة ،ول ّبت رغبة �أولياء الأمور يف �إحلاق بناتهم بحياة الدار التعليمية والرتبوية.
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منــــارة ح�ضـــارية وتعليميـــة
( 1405هـ 1425-هـ )

�صورة ملبنى املدر�سة بجوار ق�صر خزام
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املقـــر الثــالـــث
يف عام 1406-1405هـ انتقلت كافة املراحل التعليمية مبدار�س (دار احلنان) �إىل املبنى اجلديد بجوار ق�صر خزام ،الذي
تقدر م�ساحة الأر�ض املقام عليها بحواىل  89000مرت مربع ،وقد بلغت تكاليف الإن�شاء حواىل  220مليون ريال برعاية
حرم امللك في�صل بن عبدالعزيز ـ رحمه اهلل ـ وب�إعانة من وزارة املالية واالقت�صاد الوطني .ومل تكن امل�ساحة ال�ضخمة،
والتكاليف الإن�شائية املرتفعة بهدف �أن ت�ستوعب املباين عددًا �أكرب من الطالبات فح�سب ،ولكن لتتوافق مع الربامج
التعليمية والرتبوية احلديثة ب�أ�سا�سياتها وكمالياتها مع نظرة م�ستقبلية ال�ستيعاب افتتاح كلية للبنات.
كانت الأمرية عفت  -رحمها اهلل  -ترى ذلك املبنى مبثابة املخترب الرتبوي والتعليمي واالجتماعي للفتاة ال�سعودية..
جتري فيه التجارب احلديثة يف الرتبية ،وتتدرب فيه الطالبات على القيام بكافة الأدوار املطلوبة منهن يف احلياة.
بينما كنا نراه ـ نحن الطالبات ـ (مدينة دار احلنان) ،ن�سافر �إليها كل يوم لنعي�ش فيها حياة متكاملة بكل �صورتها التي
ين�شدها الإن�سان من تعليم ،وثقافة ،وعمل ،وتعارف ،وتوا�صل اجتماعي ،وجتارب جديدة ،واكت�شافات ،وم�ساحات �شا�سعة،
ومناظر طبيعية خالبة ،ومرافق ،وترفيه.

جم�سم بوابة جديدة �أمام مبنى الإدارة العامة
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م�ساحات خ�ضراء تتو�سطها �أحوا�ض للزراعة و�أقفا�ص لرتبية احليوانات والطيور التي تقوم بالإ�شراف عليها جمعيات املرحلة املتو�سطة
والثانوية ،ويظهر �إىل اليمني مبنى الق�سم املتو�سط والثانوي و�إىل الي�سار مبنى الق�سم االبتدائي

�صورة ملبنى املدر�سة بجوار ق�صر خزام
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هيكــل �إداري جــديــد
تطلب االنتقال �إىل املدينة التعليمية اجلديدة �إيجاد نقلة �إدارية ،والعديد من اخلطوات التطويرية ،ف�صدرت (الالئحة
التنظيمية) التي ّ
تنظم العمل الإداري يف املدار�س بد ًءا من جمل�س الإدارة ،ومرور ًا بالإدارة العامة ،ومديرات الأق�سام َومن
يتبعهن لي�سري العمل يف الدار بان�سيابية.
هاما يف الن�سيج الإداري اجلديد كانت ال�سيدة فائزة كيال التي تق ّلدت من�صب (وكيلة
ومن العنا�صر التي لعبت دو ًرا ً
ال�ش�ؤون التعليمية) �آنذاك ،وعنه تقول:
«عندما و�ضعت ال�سيدة �سي�سيل التنظيم الإداري اجلديد اختارتني لذلك املن�صب ،وال��ذي تتبع له جميع املدار�س
التح�ضريية واالبتدائية والثانوية واملتو�سطة ،بينما ت�ستقل كل من املدار�س ب�إدارة خا�صة ت�ضم املديرة والوكيلة وامل�شرفات
والإداريات».
التوجه الإداري لتوزيع العمل على فريق كبري بو�سعه �إدارة املدر�سة ،بالإ�ضافة �إىل
ذلك االختيار كان بحد ذاته يعك�س ّ
مراعاة خلق التوازن .فال�سيدة �سي�سيل ر�شدي التي ظلت على قمة هرم الإدارة كانت تدرك �أن طالبات الأم�س قد �أ�صبحن
اليوم �إداريات ومعلمات يف (دار احلنان) ،يالزمهن نف�س �إح�سا�س الرهبة جتاهها ،ولعلها لذلك ال�سبب اختارت من بينهن

مدينة م�صغرة تابعة ملبنى املرحلة التح�ضريية وكان يجري تغيري جم�سماتها لأغرا�ض تعليمية
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امل�سجد من الداخل

مما �ساعدها على القيام بدور الو�سيط،
�شخ�صية متيزت �إىل جانب كفاءتها الإدارية بلني اجلانب ،وقربها من اجلميع؛ ّ
وحلقة الو�صل بني الإدارة العليا والإدارات الفرعية .كما �ساهم التنظيم الإداري اجلديد يف تفادي املركزية ،وتو�ضّ ح
ال�سيدة فائزة ذلك فتقول:
«توزيع الأدوار بال�شكل ال�صحيح كان من �أهم �أ�سباب جناح الإدارة ،وقناعتي دائم ًا كانت �أن الإدارة يجب �أن تبقى قريبة
من متابعة جميع تفا�صيل العمل� ،شريطة �أن تلعب دور (اجلندي املجهول) ،فتوكل امل�س�ؤولية للمعلمة �أو الإدارية ،ومتنحها
معها الثقة لتتفانى يف العمل ،ومن ثم ت�شعر �أنها �صاحبة الإجناز �أو �شريكة يف النجاح».
الطالبة كذلك �أ�صبحت �أكرث قرب ًا من الإدارة يف ظل التنظيم الإداري اجلديد ،فت�ضاءل حاجز الرهبة من مبنى الإدارة،
خميات غري جمربات ،وتربر تلك
بينما ظ ّلت مظلة االحرتام مرتفعة ،وكان بو�سعنا كطالبات �أن ندخل �إىل مبنى الإدارة رّ
العالقة ال�سيدة فائزة بقولها:
«كنت �أدرك �أن طالبة (دار احلنان) لن تتخطى املعلمة وامل�شرفة ومديرة الق�سم ،وتقوم بت�صعيد �شكواها للإدارة العامة
�إ َّال �إذا ا�ضطرت �إىل ذلك بالفعل ،لذلك كنت �أ�ستقبلها ،و�أ�ستمع �إليها لتوجيهها� ،أو للتحقيق يف �شكواها �إذا لزم الأمر».
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الأمري عبداهلل الفي�صل  -يرحمه اهلل  -والأمري تركي الفي�صل
يف افتتاح مبنى دار احلنان

الأمري عبداهلل الفي�صل  -يرحمه اهلل  -والأمري حممد الفي�صل
�أمام جم�سم املدر�سة يف مبنى الإدارة العامة
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تقدير الإدارية واملعلمة والطالبة ،ومنح كل منهن امل�س�ؤولية والثقة وال�صالحية يف الت�صّ رف على القدر امل�سموح به كان
جزء ًا من ال�سيا�سة الإدارية مبدار�س (دار احلنان).
�أ ّما (مطبخ القرارات الإدارية)� ،أو (مقر �صناعة القرارات) فكان حجرة االجتماعات التي ت�صف مكوناتها ال�سيدة فائزة
بقولها:
«االجتماعات التي كانت ُتعقد على م�ستوى الإدارة� ،أو بني الإدارة واملعلمات كانت من �أهم �أ�سباب جناح املدر�سة وبراجمها
التعليمية والرتبوية ،فخاللها كانت ال�سيدة �سي�سيل تناق�ش مع فريق العمل كل التفا�صيل والو�سائل املطلوب اتباعها لتحقيق
الهدف ،واحتماالت الف�شل والنجاح للتجارب اجلديدة ،والتخطيط لها ،وبعدها ن�صل �إىل توزيع العمل ،ومتابعته ،وتقييمه
ب�شكل متوا�صل».
وبهدف التن�سيق الدائم بني املدر�سة واملنزل ،وليتحقق تكامل الأدوار ،كانت ُتعقد جمال�س الأمهات دوري ًا على م�ستوى
الف�صل الواحد مع معلماتهن للوقوف على م�شكالتهن درا�س ًّيا و�سلوك ًّيا ،كما كانت ُتعقد اجتماعات دورية لكل مرحلة
درا�سية (حت�ضريي ،ابتدائي� ،إعدادي ،ثانوي).
�شــروط االلتحــاق بــدار احلنــان
يتوقف قبول الطالبة يف الق�سم اخلارجي للمدر�سة على م�ستواها الذهني ،وتنا�سب عمرها مع ال�صف الذي �ستنتمي �إليه،
ر�سوما رمزية تعادل ن�صف ما تنفقه املدر�سة عليها .
وتدفع الطالبة ً
وعن �شروط القبول تقول ال�سيدة �سي�سيل:
«كنا جنري اختبا ًرا يف اللغة العربية والريا�ضيات للطالبات املتقدمات لاللتحاق باملرحلة االبتدائية؛ لأننا �شعرنا ب�أن �أحد ًا
مل يكن يهتم بتك املرحلة الت�أ�سي�سية يف بدايات التعليم «.
وعن وجود ا�ستثناءات للقبول والت�سجيل تقول:
«توجد ظروف طارئة يف بع�ض الأحيان تفر�ض على املدر�سة �أن ت�سد حاجات الوطن ،وتراعي حاالت خا�صة ..فعلى �سبيل
املثال عندما مت منع ال�سعوديات من الدرا�سة يف املدار�س الأجنبية باململكة ،واتجّ ه عدد منهن �إىل (دار احلنان) �أ�سقطنا
�شرط اجتياز اختبار اللغة العربية ،وا�ستبدلنا به افتتاح �صفوف خا�صة �إ�ضافية لهن؛ لتقوية اللغة العربية و�إجادتها خالل
�شهر حتى يلحقن بزميالتهن».
وعن معدالت القبول تقول:
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«مل نكن نقبل مبعدالت �أقل من  ،%80وبالن�سبة للطالبات يف (دار احلنان) ف َمن تر�سب عامني متتاليني كان يتم �إ�شعارها
مبغادرة املدر�سة».
ممن فقدن �أحد
�أ ّما الق�سم الداخلي فيتوقف قبول الطالبة فيه على �أو�ضاع �أ�سرتها االجتماعية واملادية ،ف�إذا كانت ّ
والديها� ،أو كانت حالة والدتها املادية حتول دون الإنفاق علي تعليمها يتم قبولها و�إعفا�ؤها من جميع الر�سوم التي يجري
تقا�ضيها من فتيات الق�سم اخلارجي ،وهنالك عدد �آخر من طالبات الق�سم اخلارجي معفيات � ً
أي�ضا من الر�سوم يف بع�ض
احلاالت التي تقتنع بها الإدارة� ،أ ّما فيما يتع ّلق باحلالة االجتماعية ،فقد كان من �ضمن ال�شروط �أن ال تكون الطالبة
متزوجة� ،أو �سبق لها الزواج.
مــ�ؤ�شــر القيــا�س االجتمــاعــي
�شهدت تلك املرحلة حتقيق املعادلة ال�صعبة بني الكم والكيف ،ف�سار م�ؤ�شر تعداد الطالبات يف خط متوازٍ مع جودة الربامج
التعليمية والرتبوية التي و�صلت ذروتها ـ �آنذاك ـ حيث مت ّكنت املدر�سة من تقدمي املناهج الر�سمية بوا�سطة معلمات �أغلبهن
مما ي�شري �إىل ارتفاع م�ستوى خمرجات التعليم املحلي يف
من ال�سعوديات اللواتي يتم ّيزن بدرجة عالية من الكفاءةّ ،
خمتلف التخ�ص�صات التي وفرتها اجلامعات ..كما يعك�س �إقبال ال�سعوديات على العمل ،وتقبل املجتمع لفكرة عمل املر�أة
بعد �أن تقبل تعليمها ..ومب�ساندة الربامج الالمنهجية والو�سائل الرتبوية بد�أت تربز مواهب جديدة بني الطالبات يف
جماالت مل تكن قد ا�ستحدثت لها تخ�ص�صات يف اجلامعات ،ولعلها كانت م�ؤ�شر ًا جديد ًا على �أن املر�أة ال�سعودية �أ�صبحت
يف طريقها �إىل طرق �أبواب جديدة.
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افــتــــتـــاح
مـركـز التـدريب املهنـي والتعليـم امل�ستمـر
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اكتملت (دار احلنان) املدر�سة ،ولكن الطموحات مل تنت ِه ،فقد ظل امل�ؤ�شر يزود امل�ؤ�س�سة بقراءات لتوا�صل �سعيها يف خدمة
ن�ساء الوطن ،ومن تعليم ال�صغار �إىل تعليم الكبار انطلقت يف عام 1408هـ فكرة جديدة ت�صفها رائدتها الأمرية عفت
الثنيان ـ رحمها اهلل ـ فتقول:
هاما يف جمال التعليم العام ،و�أهم ما يت�ضمنه هو حماولة ملء الفراغات،
«نرى كيف كان ـ ومازال ـ التعليم الأهلي جز ًءا ً
و�سد احتياجات الأقلية من �أف��راد ال�شعب ،و�إعطاء العلوم املتخ�ص�صة التي كث ًريا ما تن�شغل عنها احلكومات ب�أعباء
االحتياجات الكربى والعامة يف الدولة.
و�إنه من املتبع �أن توكل الدولة هذه امل�س�ؤوليات لهيئات وم�ؤ�س�سات خا�صة �أمينة تقوم مب�ساعدتها يف هذه املهمة؛ ليعم النفع
جميع �أفراد املجتمع.
والآن وقد ُع ّمم التعليم ،جند �أنف�سنا �أمام م�شكله العجز يف �أجهزة التعليم نف�سها ،والأجهزة الإدارية الن�سائية ،ومازلنا
نرتكز على املدر�سات واملوجهات القادمات من البلدان العربية املجاورة ،وهذا مقبول �إىل حد ما� ،إ َّال �أننا �أمام م�شكله
�أكرب عندما نبحث عن خمت�صات ق َّل وجودهن حتى يف البلدان العربية ،خا�صة يف جمال العلوم البحتة ،والتدريب املهني
والفني ،وتربية الأطفال يف �سن احل�ضانة ،والتوجيه الإداري والفني الرتبوي واملهني للطالبات واملعلمات.
لذلك كله �أرى �أنه من واجبي �إيجاد مركز لهذا النوع من التدريب ،ليكون املنطلق لتكوين الفتاة وحت�ضريها:
 ) 1ملجال العمل البناء النافع.
 ) 2لتكون الأم ال�صاحلة ،واملوجهة لأبنائها ،واليد املعينة لزوجها ،تتح ّمل معه امل�س�ؤولية ،وت�شعر ب�أعباء احلياة ،وحتى ال
تكون ب�سبب جهلها الإن�سانة الأنانية التي تطالب بالأ�شياء دون �أن تدرك كيف تلبي هذه املطالب.
لقد �آن الأوان الذي يجب فيه �أن نح ّمل ال�سيدات والفتيات ن�صف �أعباء وم�س�ؤوليات احلياة ،حيث �أنهن ن�صف املجتمع..
وال ُي�شرتط �أن تقوم كل واحده منهن بعمل مهني معني ..يف �إدارة �أو مكتب �أو مدر�سة �أو م�ست�شفى ..ولكن كل �سيدة يجب
�أن تتح ّلى بالعلم والثقافة لبيتها �أو ًال ،وللعمل خارج البيت ثاني ًا �إذا دعتها ظروفها وحاجاتها لذلك.
و�إذا كانت �أو�ضاعها املادية مي�سورة ،فمكانها الأول ،ور�سالتها الأوىل هي نحو بيتها و�أبنائها.
�أ ّما �إذا دخلت جمال العمل ،فنحن بحاجة �إىل �أيدي الفتاة ال�سعودية الأمينة على م�صلحة �أمتها ووطنها؛ لت�شارك يف
النه�ضة الكربى ،وت�ؤ ّدي دورها جتاه العمل البناء ب�أمانة و�إخال�ص م�ضاف �إليه العلم واملعرفة ،فال ميكن للجزء الأول �أن
ي�سري دون الأخري ليكون العمل متكام ًال وجمدي ًا» .
عفت الفي�صل
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بتلك الكلمات افتتحت الأمرية عفت مركز اخلدمة العامة والتعليم امل�ستمر (التدريب املهني) يف عام 1408هـ ،فكان
معلم ًا ح�ضاري ًا يعك�س اجلهد املتوا�صل واالهتمام الذي تولية (دار احلنان) للفتيات اللواتي مل تتح لهن الظروف موا�صلة
تعليمهن ..وقد تعاقدت املدر�سة مع اجلامعة الأمريكية بالقاهرة ق�سم اخلدمة العامة  CACEلتقدمي الربامج التعليمية
يف املجاالت التالية:
التمري�ض.
ال�سكرتارية الطبية.
اللغة الإجنليزية (العامة  10م�ستويات ،التخ�ص�صية يف الطب والتمري�ض والأعمال الإدارية والتجارية ،امتحانات
 ،Toeflالرتجمة).
اللغة الفرن�سية (ثالثة م�ستويات ت�شرف عليها وزارة الرتبية الفرن�سية).
وثان).
اللغة العربية لغري الناطقني بها ( م�ستوى �أول ٍ
الدرا�سات الإ�سالمية باللغة الإجنليزية.
الطباعة على الآلة الكاتبة (عربي ـ �إجنليزي).
احلا�سب الآيل.
دورات خا�صة بالفنون والأ�شغال اليدوية والت�صنيع املنزيل.
دورات الطهي و�إعداد املائدة ،وتن�سيق وتقدمي �أطباق الطعام.
دورات اخلياطة والتطريز ،وتن�سيق الزهور ،والت�صوير الفوتوغرايف.
دورات ت�صفيف وق�ص ال�شعر والعناية بالب�شرة.
كما �شرع املركز بتقدمي دورات يف الأعمال الإدارية لت�أهيل ال�سيدات للعمل يف �إدارات املدار�س واجلامعات وامل�ست�شفيات
وامل�صارف الن�سائية وامل�شاريع التجارية املختلفة.
وقد يبدو افتتاح املركز خطوة على طريق حتقيق الأمرية عفت حللمها ،ب�أن ت�ستكمل الفتاة درا�ساتها املختلفة يف (دار
احلنان) ،ولكن ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي تو�ضح ذلك قائلة:
«مل يكن مركز التدريب املهني طريق ًا �أو بدي ًال للأمرية عفت عن حلمها الكبري بافتتاح كلية �أهلية للبنات ،ولكنه كان
مواكبة الحتياجات �سوق العمل ،وا�ستجابة ملطالب احلياة ،فكانت دورات املركز تقدم الت�أهيل للمر�أة يف جماالت حمددة
وخالل فرتات ق�صرية».
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م�ؤ�شر التعداد
منذ عام 1412هـ بد�أ م�ؤ�شر تعداد الطالبات رحلة الهبوط التدريجي ،حيث ت�سارعت وترية انتقال �سكان جدة �إىل �شمالها
البعيد عن مقر الدار بق�صر خزام ،بالإ�ضافة �إىل ازدياد عدد املدار�س الأهلية التي تخدم �شمال جدة ..وقد كان التناق�ص
يف �أعداد الطالبات حم�صور ًا يف املراحل االبتدائية والتح�ضريية واحل�ضانة� ،أ ّما الق�سمان املتو�سط والثانوي فلم يت�أثر
تعداد الطالبات فيهما �إىل حد كبري.
وجمدد ًا املبنى يتفاعل مع املتغريات.
(دار احلنــان) حتــتــرق
يف التا�سعة �صباح ًا من يوم اخلمي�س 1416/6/9ه��ـ املوافق 1995/11/5م ه ّبت عا�صفة جوية على مدينة جدة برياح
و�صلت �إىل �أكرث من 90كم�/ساعة ،و�أمطار غزيرة د ّقت على �إثرها �أجرا�س الإنذار املوجودة يف ق�سم ال�صيانة بغرفة
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املراقبة يف (دار احلنان) ،كما ّ
دق هاتف ال�سيدة �سي�سيل يف منزلها الذي ت�ضمه �أ�سوار الدار ليخربها عن وجود دخان
كثيف ينطلق من داخل �سكن الطالبات ،ونريان تت�صاعد من ممرات التكييف ،فتم ف�صل الكهرباء فور ًا عن جميع مباين
املدر�سة ومرفقاتها ،وهُ رعت مديرة الدار م�سرعة و�أقدامها تعرف وجهتها جيد ًا نحو (مبنى الإدارة العامة) لإنقاذ ما
ميكن �إنقاذه من �أوراق ووثائق ر�سمية ،ولكن خطواتها تعثرّ ت عند ال�ساحة التي جتمعت فيها معلمات ال�سكن الداخلي،
فانت�صر دورها القيادي على رغبتها بحماية الوثائق ،واتجّ هت نحوهنّ وا�صطحبتهن �إىل املطعم تطمئن وتت�ضرع �إىل اهلل
بالدعاء� ،إىل �أن تذكرت الوثائق ،فعادت خطواتها ت�سوقها نحو مبنى الإدارة العامة ،ولكن رجال الدفاع املدين منعوها من
دخول املبنى الذي امتلأ بالدخان الأ�سود.
«ر�أيت م�شوار عمري �أمامي يحرتق ،وعجزي عن �إنقاذه �أبكاين».
هكذا ترتجم ال�سيدة �سي�سيل م�شاعرها يف ذلك اليوم ،وتقول:
«اتّ�صلت بي الأمرية عفت بالرغم من �أنها كانت مري�ضة ،وما �إن اطم�أنت على �صحة اجلميع حتى قالت يل:
(ملاذا تبكني؟ احلمدهلل على �سالمتكن جميع ًا ،كنَّ �أقوياء وال ت ََخ ْفنَ  ..فمادامت الأرواح �سليمة الأموال تتعو�ض ب�إذن
اهلل)».
وقد مت �إخماد النار حواىل ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر ًا� ،إ َّال �أن الدرا�سة تو ّقفت لفرتة �أ�سبوع مت خاللها تنظيف �آثار
احلريق.

افــتـتــاح كليـــة عــفــت
يف عام 1420-1419ه��ـ حتقق حلم الأم�يرة عفت الأخري بافتتاح (كلية عفت) ك�أول كلية �أهلية غري ربحية للبنات يف
اململكة العربية ال�سعودية ،ف�أ�صبحت م�ؤ�س�ستها التعليمية ت�ستقبل الفتاة ال�سعودية يف مرحلة احل�ضانة ،وتو ّدعها وهي حتمل
�شهادتها اجلامعية.
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م�ســـاندة املنـــاهج الدرا�سيـــة
«مل تكن الأمرية عفت الثنيان مق ّلدة ملا يجري يف املجتمعات الأخرى ،بل كانت تبني
وخ�صو�صا الإ�سالمية .وكانت ترى
جهودها على منطلقات البيئة االجتماعية العريقة،
ً
بذلك �أن البنية االجتماعية الإ�سالمية هي �أرفع البنى و�أ�سماها؛ لأن لها تقاليدها ،ولها
فر�ص تقدمها وتطورها ،وحت ّمل امل�س�ؤوليات ال�شخ�صية واملهنية ال ميكن �أن ي�ستقر �إ َّال
وف ًقا للأطر املحددة والوا�ضحة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،ولذا ف�إن قوة �شخ�صية الفتاة
ومت�سكها بالقيم ،واملثل تكمن يف الأ�س�س ال�سليمة للتن�شئة الرتبوية ،كذلك يف
امل�سلمةّ ،
تر�سيخ الأ�ساليب الثقافية واحل�ضارية ال�سليمة .ولقد �أ�سهمت (دار احلنان )يف تثقيف

�أجيال عديدة ،وبلورة �شخ�صية الفتاة ال�سعودية».
د.عبد الرحمن حممد اجلديع

() عكاظ ـ العدد 12235ـ  25فرباير 2000م ـ من مقال «عفت الثنيان ..عرفان ووفاء»
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التزمت (دار احلنان) مبناهج وزارة املعارف ،ومن ثم مناهج الرئا�سة العامة لتعليم البنات ،و�أخري ًا مناهج وزارة الرتبية
والتعليم ،كما عملت على ا�ستحداث برامج و�آليات م�ساندة لتلك املناهج وفق ًا لأحدث الأ�ساليب التعليمية.
وبالرغم من �أن التطوير واال�ستحداث قد �شمل كافة الأق�سام� ،إ َّال �أن ذلك مل َي ُح ْل دون و�ضع خطط خا�صة وبرامج لكل
مرحلة درا�سية بح�سب احلاجة منها:
بــرامـــج و�آلــيــات خــا�صــة بــاملرحــلــة التح�ضـيــريـــة
حتبيب الطفل يف العمل اجلماعي ،وح ّثه على امل�شاركة فيه ،و�إفادة اجلماعة التي ينتمي �إليها مبعلوماته .
توفري الأن�شطة الريا�ضية التي تق ّوي وت�ساعد الطفل على ا�ستخدام ع�ضالته ،وتقوم بتعريفه على �أع�ضاء ج�سده .
اكت�شاف امليول وتوجيهها ،مع خلق روح الإبداع با�ستخدام الأن�شطة الفنية .
تعويد الطفل على مالحظة ما حوله ،وحماولة الفهم وتدريب احلوا�س اخلم�س .
التدريب على التفكري قبل الإجابة �أو اتخاذ القرار .
التدريب على احلوار واملناق�شة ،وطرح الأ�سئلة حول كل ما ي�صعب على الطفل فهمه �أو ا�ستيعابه.
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غر�س حب الدين وربطه ب�أمور احلياة .
تعليم الطفل كيفية االلتزام بالآداب العامة مثل :اال�ستماع ،احلوار ،الطعام .
رحالت ميدانية تعليمية.
برامج و�آليات خا�صة باملرحلة االبتدائية
التدريب على مادة الإمالء غيب ًا منذ ال�صف الأول االبتدائي .
	�إدخال ح�ص�ص التقوية ملادة الريا�ضيات .
	�إدخال ح�ص�ص املكتبة (مطالعة وحوار وتلخي�ص) .
	�إجراء اختبار امل�ستوى لل�صفوف االبتدائية .
	�إدخال كتاب الن�شاط الذاتي لطالبات ال�صف الأول االبتدائي لزيادة ح�صيلتهن اللغوية .
	�إدخال الإمالء التطبيقي ،وحت�سني اخلط لل�صفوف االبتدائية.

طالبات املرحلة االبتدائية يف زيارة ميدانية

88

الزيارات امليدانية.
برامج و�آليات خا�صة باملرحلة الإعدادية والثانوية
مما يرى وي�سمع ويعمل،
مما يرى ،وّ %70
مما ي�سمع ،وّ %40
الطالب يتذكرّ %10 :
كان ذلك ملخ�ص ًا لإحدى الدورات التي ا�ست�ضافت خاللها مدار�س (دار احلنان) فريق ًا من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة،
للك�شف عن �أهمية اال�ستعانة بالو�سائل التعليمية والإي�ضاحية.
وقد اتّخذت (دار احلنان) خطوات متقدمة مل�ساندة املناهج عن طريق الو�سائل التعليمية واملعامل واملعار�ض ..وفيما يلي
بع�ض تلك اخلطوات:
 ) 1منـــاهـــج العـلــــوم

مل�ساندة مناهج العلوم ،كانت دار احلنان �أول مدر�سة للبنات يف اململكة تن�شئ معامل مدر�سية .ففي عام 1368-1385هـ مت �إن�شاء

معمل اللغات
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معمل الأحياء يف الق�سم املتو�سط والثانوي

معامل الكيمياء ،ثم الفيزياء مز ّودة ب�أحدث الأجهزة والأدوات املطلوبة لإجراء التجارب ،ومعرفة النتائج ،وتطبيق القوانني
العلمية .
ويف عام 1391-1390هـ مت �إن�شاء معمل الأحياء الذي يعترب خمترب ًا منوذجي ًا جمهزًا ب�أحدث الأجهزة العلمية اخلا�صة
بالإ�سقاط ،والعر�ض ال�سينمائي ،و�أدوات الت�شريح ،والو�سائل الإي�ضاحية ،واملجاهر .
كما مت جتهيز معامل اللغات بالو�سائل ال�سمعية والب�صرية ،ووزعت على املدار�س مبختلف مراحلها لت�ساعد على تقدمي
املناهج الدرا�سية والأن�شطة الإ�ضافية .
 ) 2مناهج اللغات

منذ افتتاح ( دار احلنان ) بد�أت بتدري�س طالباتها مبادئ اللغة الإجنليزية من املرحلة االبتدائية ،ويف عام 1400هـ
متت اال�ستعانة بعدد من املخت�صات يف اجلامعة الأمريكية بالقاهرة لتقدمي دورات Teaching English as a foreign
 languageملعلمات اللغة الإجنليزية بدار احلنان .
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و يف عام 1965م اجتهت ال�سيدة �سي�سيل �إىل �إ�ضافة اللغة الفرن�سية ،وجلب مناهج اللغتني من بع�ض مدار�س الدول
العربية ،وعن تلك اخلطوة تقول »:بعد �أن نختار املناهج املنا�سبة كنا نقوم بعر�ضها على جلنة مراجعة متخ�ص�صة يف (دار
احلنان) لإجراء بع�ض التعديالت على ال�صور واملوا�ضيع التي تعتمد عليها الكتب ،حتى تتنا�سب مع املجتمع ال�سعودي .وقد
�أ�صبحت لدى هذه اللجنة خربة كبرية يف هذا املجال ،والحق ًا كانت تر�سل بع�ض املالحظات الدقيقة للقائمني على مناهج
اللغة الإجنليزية بالرئا�سة العامة لتعليم البنات «.
ويف عام 1970م عقدت (دار احلنان) اتفاقية مع القن�صليتني الفرن�سية والربيطانية بجدة لتزويدها مبناهج اللغات ،ومن
ثم مت االعتماد على برامج من جامعة كيمربدج الربيطانية ..كما ت�سارعت اخلطى لتواكب الع�صر ،فبد�أت (دار احلنان)
يف ال�سنوات الأخرية حت�ضر الطالبات بعد �إتقان اللغة لتقدمي اختبارات معتمدة على م�ستويات خمتلفة ت�ؤهلهن لدخول �أي
جامعة يف العامل دون عناء ومن تلك ال�شهادات باللغة الإجنليزية:
ـ املرحلة االبتدائيةKET-PET :
ـ املرحلة الإعدادية والثانويةTOEFEL&G.C.S.E :

�أ ّما اللغة الفرن�سية فتع ّد الطالبات بعد �إتقانها �أي�ض ًا لعدة �شهادات من م�ستويات خمتلفة حتى ت�صل كما يف اللغة الإجنليزية

معمل الأحياء يف الق�سم املتو�سط والثانوي
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معامل العلوم يف الق�سم االبتدائي
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معامل الفيزياء

معامل الكيمياء
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مل�ستوى الثانوية العامة ،ومن تلك ال�شهادات املعتمدة من فرن�سا:
ـ يف املرحلة االبتدائيةJUNIOR1-JUNIOR2 :
ـ يف املرحلة الإعدادية والثانويةDELF-DALF :

 ) 3مـنــاهـــج االجتمــاعيــات

تغيريات عديدة طر�أت على مناهج تعليم البنات يف اململكة العربية ال�سعودية يف مراحل خمتلفة ،يعود ال�سبب يف بع�ض تلك
التغيريات �إىل حت ّول تبعية مدار�س البنات من وزارة املعارف �إىل الرئا�سة العامة لتعليم البنات .
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من بني تلك التح ّوالت التي �شهدتها مناهج االجتماعيات كان �إلغاء منهج اجليولوجيا ،و�إلغاء تاريخ ع�صر النه�ضة
الأوروبية ،وجغرافيا العامل وح�صرها على الدول العربية .
و من منطلق حر�ص (دار احلنان) على الثقافة العامة لطالباتها كانت تقيم ـ دوري ًا ـ م�سابقات ثقافية تتطلب من الطالبات
ّ
االط�لاع على كتب التاريخ واجلغرافيا التي تتوفر يف مكتبة (دار احلنان) ،وحتفزهن على البحث والقراءة للإملام
باملعلومات الهامة عن التاريخ ،وعن دول العامل ..كما كانت ح�ص�ص اجلغرافيا تقدم للطالبات يف املعمل الذي تتوفر فيه
�أحدث الو�سائل التعليمية.
 ) 4املنــاهــج الــدينيـــة

ك�سائر املناهج الأخرى كان للمناهج الدينية يف مدار�س البنات وقفة مع التغيري �أر�صدها مع ال�سيدة �شفق برازي  -معلمة
املواد الدينية  -فتقول:
«ح�صلت على بكالوريو�س �شريعة ودبلوم الرتبية من كلية الرتبية يف جامعة دم�شق ،ثم جئت �إىل (دار احلنان) يف
عام 1973م ،فقمت بتدري�س طالبات املرحلة الثانوية بالإ�ضافة لتدري�س طالبات جامعة امللك عبدالعزيز ملواد الثقافة
الإ�سالمية يف الفرتة امل�سائية ،حيث كانت (دار احلنان) �آنذاك ت�ساند اجلامعة مبعلماتها ،و�أذكر �أنني التقيتُ وقتها
بال�شيخ حممد متوىل ال�شعراوي ـ يرحمه اهلل ـ لو�ضع �أ�سئلة اختبار مواد الثقافة الإ�سالمية» ..وت�ستطرد حديثها عن املناهج
فتقول »:يف تلك املرحلة مل تكن هناك مناهج مبعنى الكلمة ،ولكنها كانت عبارة عن وريقات نبني عليها املنهج ،ونلقن
الطالبات ،وكانت حتمل م�س ّمى (العقيدة الوا�سطية) ،وفيما بعد مت اعتماد مناهج التوحيد من ت�أليف ال�شيخ حممد قطب،
والثقافة الإ�سالمية من ت�أليف ال�شيخ م ّناع القطان ،وكانت تلك املناهج �أعلى من م�ستوى الطالبات ،بالإ�ضافة لذلك كانت
مكتوبة ب�أ�سلوب �أدبي �صعب وغري منهجي ،فكنا نواجه �صعوبة يف و�ضع الأ�سئلة ،ونعاين من �أن املنهج ال ميكن تغطيته يف
عدد احل�ص�ص الر�سمية املفرو�ضة على الطالبات ،وقد عر�ضنا تلك امل�شكلة على �إدارة (دار احلنان) التي قامت بدورها
بتخ�صي�ص ح�صة �إ�ضافية للدين �ساعدتنا كثري ًا كمعلمات ،كما �ساعدت الطالبات على ا�ستيعاب املنهج».
يف عام 1412هـ قامت رئا�سة تعليم البنات بتغيري املناهج الدينية التي �أ�صبحت �أكرث تنوع ًا ومنا�سبة لعمر الطالبات و�أقل
�صعوبة.
وعن الربامج امل�ساندة للمناهج الدينية التي كانت تقدمها (دار احلنان) تقول ال�سيدة �شفق:
«خالل م�شواري قمت بالتدري�س يف عدد من املدار�س واجلامعات والكليات يف اململكة ،ويف �سوريا ،ولكن (دار احلنان)
كانت �أكرث م�ؤ�س�سة تعليمية وجدت فيها م�ساحة لتقدمي املناهج ب�أ�سلوب حيوي ،بالإ�ضافة �إىل الن�شاط الديني امل�ساند الذي
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قاعة التف�صيل واخلياطة

قاعة احلرف اليدوية
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يحفز الطالبة على البحث والإدراك والتعمق يف املفاهيم الإ�سالمية العظيمة لتتح ّول من جمرد منهج درا�سي �إىل منهج
حياة».
وقد دعمت (دار احلنان) املناهج الدينية:
بالو�سائل الإي�ضاحية التي ت�ستخدم خالل احل�ص�ص لتقدمي الدرو�س.
باملعار�ض التي جت�سد املفاهيم الإ�سالمية والأحداث الهامة يف التاريخ الإ�سالمي.
بالأبحاث العلمية التي كانت تقدمها الطالبات من خالل الف�صول واجلمعيات.
 ) 5منــاهــج اللغــة العــربيــة

مل يكن التفوق يف اللغة العربية خيار ًا �أمام الطالبات يف (دار احلنان) ،بل كان �أمر ًا ال مفر منه مع حر�ص املدر�سة على
اختيار نخبة من معلمات اللغة العربية الكف�ؤات ..وقد مت �إلزام الطالبات خالل احل�ص�ص باحلديث باللغة الف�صحى،
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الطالبات يف ح�صة املو�سيقى

بالإ�ضافة �إىل الرتكيز على مادة الإن�شاء والتعبري التي كانت ُتقام فيها م�سابقات دورية بني الطالبات على م�ستوى الف�صول
واملراحل الدرا�سية.
من جهة �أخرى مت تقدمي برامج خا�صة من خالل مكتبة (دار احلنان) لتقوية اللغة من خالل القراءة والتلخي�ص وتعلم
فنون الكتابة .
�إىل جانب فنون اخلطابة ،ومهارات الإلقاء ،وامل�ساجالت ال�شعرية التي تعتمد على الن�صو�ص الواردة يف املناهج ،وت�ساندها
م�سابقات �أخرى تعتمد على ن�صو�ص من ت�أليف الطالبات املوهوبات يف هذا املجال لتنمية مواهبهن وت�شجيعها.
مل يكن �إتقان اللغة العربية خيار ًا �أمام الطالبة ،ذلك �أنها كانت مطالبة بامل�شاركة يف الأبحاث العلمية �سنوي ًا والتي ي�شرتط
كتابها بلغة عربية �سليمة يدخل يف تقييمها �سالمة الن�ص من الأخطاء اللغوية.
 ) 6مناهج الرتبية الفنية

ً
ومطبخا للتدبري املنزيل .وقد �أطلقت عليها (معامل) لأن ح�ص�صها كانت
جهزت (دار احلنان) قاعات للر�سم واخلياطة،
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تقدم على �صورة ور�ش العمل ،و�ش�أنها �ش�أن غريها من املناهج حظيت بامل�ساندة والتفعيل من خالل اجلمعيات وامل�سابقات
الفنية التي �أفرزت �إبراز املوهوبات يف الر�سم والأ�شغال ..كما امتدت �إىل �إقامة دورات وم�سابقات يف تن�سيق طاوالت
الطعام و�آداب ال�ضيافة.
 )7احلا�سب الآيل

عندما �أ�صبح من ال�ضروري للطالبة �أن تتعلم مبادئ الكمبيوتر بادرت (دار احلنان) يف عام 1408هـ بتدري�س الطالبة منذ
املرحلة االبتدائية احلا�سب الآيل كمادة �إ�ضافية ،تقدم من خالل ح�صتني يف الأ�سبوع ..و�أ�س�ست املدر�سة معمل (�صخر)
املجهز ب�أحدث الأجهزة ،بالإ�ضافة �إىل الطابعات وجهاز العر�ض الذي تعتمد عليه املعلمة( )1يف ال�شرح بينما بو�سع
الطالبة �أن تطبق الدر�س عمل ّي ًا من خالل ا�ستخدام جهاز الكمبيوتر والربامج الأ�سا�سية والتطبيقية ..كما مت االعتماد
على ا�ستخدام احلا�سب يف معامل اللغات لتتقن الطالبات عملية البحث عرب �شبكة الإنرتنت ..وفيما بعد �أدخلت الرئا�سة
العامة لتعليم البنات احلا�سب الآيل ر�سمي ًا �ضمن برناجمها التعليمي.

معمل الكمبيوتر يف الق�سم االبتدائي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ح�صلت جميع معلمات دار احلنان على دورات يف احلا�سب الآيل ا�ستعداد ًا لدخول التقنيات احلديثة يف براجمها التعليمية
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ح�صة تدبري منزيل

م�شغوالت يدوية
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جم�سمات من عمل طالبات املرحلة االبتدائية
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الأن�شطـــــة والفعـــاليــــات
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متـهــيـــد
كان لتجربة (دار احلنان) يف تطوير �أدواتها التعليمية التي تقدم بوا�سطتها املناهج الدرا�سية عدة قراءات �أهمها:
حاجة الطالبة مل�ساحة �أكرب متار�س من خاللها التطبيق العملي للنظريات .
مت ّيز الطالبات يف بع�ض املواد ورغبتهن مبعرفة املزيد من املعلومات التي مل تكن متوفرة يف املناهج .
ر�صد مهارات ومواهب وليدة بحاجة �إىل �أن ت�صقلها وترعاها املدر�سة يف هذه املرحلة من حياة الفتاة الدرا�سية .
وجود �ضعف يف بع�ض جوانب ال�شخ�صية البد من معاجلته .
والقراءة ال�سليمة للتجارب يتولد عنها حتم ًا تخطيط �سليم ..ف�أ ّما الهدف كانت تعرفه الأمرية عفت وتراه بو�ضوح ك�صورة منوذجية
تخرج من مدر�ستها للفتاة كما يجب �أن تكون ،و�أ ّما خارطة الطريق للو�صول للهدف و�ضعتها ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي ،وعنها تقول:
«خلفيتي تربية وتعليم ،و�أ�ؤمن �أن التعليم ال ينف�صل عن الرتبية ،كما �أ�ؤمن �أن الرتبية ي�صعب �أن نوفيها حقها خالل احل�ص�ص
الدرا�سية .وكنت �أدرك �أن �أمامنا مهمة �صعبة لتحقيق �أمل الأمرية عفت يف �أن ت�ؤدي املدر�سة دورها كام ًال نحو الطالبات يف
الرتبية والتعليم مع ًا ،ومن هنا بد�أ التخطيط لربامج عديدة كانت (دار احلنان) �أول من بد�أ بتطبيقها».
لقد �أدخلت (دار احلنان) عددًا من الأن�شطة املنهجية والالمنهجية لرباجمها التعليمية على مدار العام ،مع مراعاة تقدميها مبا
ال يتعار�ض مع الربامج الدرا�سية �أو االختبارات ال�شهرية والف�صلية �أو �أي من الأن�شطة املفرو�ضة من وزارة الرتبية والتعليم ،والتي
د�أبت (دار احلنان) على امل�شاركة فيها.
وانق�سمت تلك الأن�شطة �إىل ق�سمني:
)1

املنهجية (مقررة من الرئا�سة العامة لتعليم البنات)

)2

الالمنهجية (قامت بو�ضعها �إدارة املدار�س)

وفيما يلي مناذج لأبرز الأن�شطة والفعاليات.

اليـــــوم الطويـــــل
ماهو اليوم الطويل؟
مل يكن ذلك اليوم طوي ًال بعدد �ساعاته بقدر ما كان يت�ضمن برامج يطول احلديث عنها ،والإطالة يخت�صرها م�س ّمى (اجلمعيات)
التي كانت ت�أخذ �صور ًا عديدة هي �أ�شبه بور�ش العمل والتدريبات �أو الدورات املكثفة والق�صرية (ما ي�سمى بـ ..)Crush Courses
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وكان من �أهداف جمعيات اليوم الطويل البحث والتنقيب عن املواهب التي �أدركت (دار احلنان) �أنها كنوز تختبئ يف مناجم
الطالبات ،وترتقب الأدوات الرتبوية ال�سليمة ال�ستخراجها.
�سنوي ًا كان يتاح للطالبات بحرية االختيار من بني  30جمعية دينية واجتماعية وعلمية و�أدبية وفنية و�إعالمية وريا�ضية ..وف�صلي ًا
كان بو�سع الطالبة جتديد اختيارها �أو تغيريه ..و�أ�سبوعي ًا كانت تلتحق بعد انتهاء الدوام املدر�سي باجلمعية التي وقع اختيارها
عليها .
وعن �إتاحة املجال للطالبة لتختار بحرية اجلمعية التي تنا�سب ميولها تقول ال�سيدة �سي�سيل »:الفكرة بحد ذاتها كانت جديدة على
الطالبات ،فكنا ن�ضع برنامج اجلمعيات �سنوي ًا مبا يتنا�سب مع اليوم الطويل ،ويتوافق مع احتياجات ورغبات الطالبات ،ونحر�ص
على �أن ن�شرح لهن دور و�أهداف ومهام كل جمعية ،ومن ثم نرتك لهن حرية االختيار كل ف�صل درا�سي».
وكانت اجلمعيات تخ�ضع ملتابعة واهتمام الفريق الإداري لر�صد م�سارها مبا يكفل للتجربة حتقيق النجاح ،وعن ذلك تقول ال�سيدة
فائزة كيال »:كنا نتدخل يف بع�ض الأحيان عندما جند �إقبا ًال مبال ًغا فيه على �إحدى اجلمعيات يف مقابل عزوف غري مربر عن
�أخرى ..فنتجه مبا�شرة �إىل حماولة معرفة ال�سبب ومناق�شة الطالبات لتوجيههن �إىل �أهمية االختيار ال�سليم بعيد ًا عن امل�ؤثرات
اخلا�صة مثل الرغبة بالتواجد مع ال�صديقات يف جمعية واحدة� ،أو الوقوع يف خط�أ اختيار ن�شاط بال هدف وا�ضح يف ذهن الطالبة،
وكنا يف �أغلب الأحيان جند جتاوب ًا كبري ًا من الطالبات مع التوجيه».
وقد ظلت جمعيات اليوم الطويل عالمة مم ّيزة يف م�شوار (دار احلنان) مع بناتها.

الأن�شطـــة الثقـــافيـــة
� ) 1أ�سـبـــوع الكــتــــاب

خرجت الطالبة من قاعة االختبار النهائي بعد �أن �س ّلمت ورقتها ،فقذفت بكتابها يف الهواء للأعلى بكل ما �أوتيت من قوة ،لي�سقط
متناثر ًا على الأر�ض .ويبدو �أن �سقوط الأ�شياء من الأعلى يلهم دائم ًا بالأفكار اخلالقة واالكت�شافات اجلديدة ،فكما �سقطت تفاحة
نيوتن ليكت�شف معها قانون اجلاذبية الأر�ضية ،كان �سقوط الكتاب مفزع ًا لل�سيدة �أ�سماء احلم�صي معلمة اللغة العربية بدار
احلنان؛ لتكت�شف �أن العالقة بني الطالبة والكتاب �سلبية ،وتدرك �أن ثمة قاعدة تربوية هامة البد من �إر�سائها لتوطيد هذه العالقة
حتى ال تنتهي بانتهاء االختبار �أو َن ْيل ال�شهادة .
وقد يكون ما اكت�شفته املعلمة ـ �آنذاك ـ هو �صورة م�ص ّغرة مل�شكلة ي�ستع�صي عالجها اليوم ،نعرفها ب�أزمة القراءة التي بو�سعنا �أن
نخت�صر الدرا�سات القائمة لعالجها �إذا ما طرحنا �س�ؤا ًال هو (ملاذا نقر�أ؟) .ومن ت�صرف الطالبة نقر�أ �إجابة ت�ؤكد �أن مفهوم
الكتاب بالن�سبة لها مل يكن يتجاوز املنهج الدرا�سي ،و�أن عالقتها به تنقطع حلظة ت�سليم ورقة االختبار .كما تك�شف طريقة
تخل�صها منه عن حقيقة عدم معرفتها بقيمته يف حياتها �أو حاجة غريها له ،وي�ؤكد كل ذلك �أنها لن ت�سعى م�ستقب ًال للبحث
والقراءة.
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�صاحب ال�سمو امللكي الأمري فواز بن عبدالعزيز يفتتح معر�ض دار احلنان 1394هـ1973/م

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري ماجد بن عبدالعزيز يرحمه اهلل يفتتح �أحد معار�ض دار احلنان
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�سلة �أبحاث طالبات دار احلنان يف �أ�سبوع الكتاب اخلام�س والع�شرون

كيف عاجلت (دار احلنان) هذه امل�شكلة لت�صل الطالبة �إىل ا�ستيعاب �أهمية الكتاب ويتجاوز مفهومه لديها الدرا�سة �إىل دوره
يف ت�شكيل الثقافة؟
تقول الأ�ستاذة �أ�سماء احلم�صي التي كانت تتولىّ �ش�ؤون مكتبة (دار احلنان) �آنذاك:
«�أدركت �أن الطالبة ال تهتم بالكتاب ،وغايتها �أن حتفظ ما بني دفتيه لنوال ال�شهادة فقط ..ولذا ر�أيت �أن �أثري يف نفو�سهن مفهوم
الكلمة ومعنى الكتاب».
وعملي ًا كانت املعاجلة مل�شكلة مل تكن لت�صل �إىل حل ب�سن العقوبات� ،أو �إقامة املحا�ضرات ،حيث انطلقت �إحدى �أهم فعاليات
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و�أن�شطة الدار بعد �أن طرحت املعلمة على مديرة املدر�سة ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي فكرة �إقامة مهرجان ثقايف �سنوي ،فتبنت املديرة
الفكرة ودعمتها لت�صبح ن�شاط ًا �سنوي ًا مقرر ًا على الطالبات ،مطالبة ال�سيدة �أ�سماء ب�إعداد منهاج عمل وبرنامج انق�سم �إىل عدة
�أق�سام لي�صل �إىل �أهدافه املن�شودة.
وال�شك �أن امل�شروع الرتبوي الناجح هو الذي تتكاتف فيه الأ�سرة واملدر�سة واملجتمع ،لتحقيق هدف م�شرتك .ومن هذا املنطلق
كانت البداية برت�سيخ مفاهيم امل�شروع لدى �أ�سر الطالبات للإ�سهام يف دعم مفهوم القراءة ،فتم توجيه الأمهات حول تربية الطفل
اللغوية و�أثرها يف حياته ..وعن تلك املرحلة تقول ال�سيدة �أ�سماء احلم�صي:
«قدمت بع�ض املحا�ضرات للأمهات بعناوين خمتلفة منها (الكتاب �أمانة) ،و(مو�ضة الكتاب) ،و(م�شكلة ال�شباب والفراغ)،
و(م�س�ؤولية الأهل واملدر�سة) ،و(حقيقة املعلم ودوره يف �أداء ر�سالته الرتبوية)� ..ألقيتها كلها على �أمهات الطالبات يف احلفالت
كل منها بكلمة توجيهية تدعم املحا�ضرة».
االفتتاحية للمهرجان ،وكانت مديرة الدار تعقب على ٍ
ثم بد�أت مرحلة توجيه املعلمات وتدريبهن على ما �سيتم العمل به يف املهرجان الذي �أطلق عليه (�أ�سبوع الكتاب) ،حيث كان من
الأهمية مبكان تو�ضيح الفكرة ملعلمات الدار ليدركن �أهدافها ،وميتلكن �آليات تطبيقها مع الطالبات .
�أ ّما اخلطوة الت�أ�سي�سية الأخرية فكانت مرحلة توجيه الطالبات للم�شاركة يف هذا املهرجان ،حتى بد�أت تلك الفكرة ترى النور يف
عام 1391هـ1392 -هـ �ضمن م�سار ( دار احلنان ) التجديدي ،حيث �أقيم ( �أ�سبوع الكتاب ) يف ال�سنوات اخلم�س الأوىل كمعر�ض
يعتمد على املج�سمات ،و�إلقاء حما�ضرات للتعريف بقيمة الكتاب والعلم .
 ) 2الــبـحــث العـلـمــي

تدريجي ًا جاءت املرحلة الأهم عندما �شرعت الطالبات بتقدمي �أبحاث �صغرية ،وبد�أت الأبحاث تظهر يف الأ�سبوع ال�ساد�س للكتاب
مبدار�س (دار احلنان) .م�سبوقة بطرح ال�سيدة �أ�سماء احلم�صي لكتاب متخ�ص�ص عن �أ�سلوب البحث العلمي بعنوان (كيف
تعدين بحث ًا) اعتمدت عليه الطالبات كمرجع �أ�سا�سي قبل ال�شروع يف �إعداد البحث .وقد تك ّفلت املدر�سة بطباعته برتخي�ص من
وزارة الإعالم .
وتعترب (دار احلنان) �أول من بد�أ بتنفيذ فكرة �أ�سبوع الكتاب ،وعمل الأبحاث يف اململكة العربية ال�سعودية ،ف�سبقت بتك اخلطوة
اجلامعات واملكتبات واملدار�س وكافة الهيئات التعليمية للبنات والبنني.
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �أن فكرة قيام طالبات الدار ب�إعداد بحوث علمية قد واجهت ا�ستنكار بع�ض الأمهات العتقادهن ب�أنها
�ستكون مهمة �صعبة وثقيلة على بناتهن� .إال �أن الواقع جاء خمالف ًا لذلك ،وم�ؤكد ًا على �أن �آلية التطبيق كفيلة بتحويل املهام الثقيلة
�إىل جتربة مثرية مليئة بالت�شويق ،وهواية تت�ضمن م�ساحة فريدة للإبداع ..وعن هذا التحدي تقول ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي:
«واجهنا ا�ستنكار بع�ض الأهايل على الفكرة بالتدرج يف طرحها �إىل �أن متكنا من �إثبات �أن الطالبة و�إن كانت يف املرحلة االبتدائية
بو�سعها �أن تقدم بحث ًا يتنا�سب مع قدراتها ..وبالفعل قدمت طالبات ال�صف الأول االبتدائي �أبحاث ًا م�صغرة تعتمد على جتميع
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ال�صور للتعريف ب�أنواع الزهور والطيور واحليوانات والأ�سماء وغريها».
وبالعودة �إىل الآلية املحفزة للطالبات فقد اتخذت �شكل املعر�ض امل�صحوب مب�سابقة ت�شعل حما�س الطالبات لبذل اجلهد واحلر�ص
على حت ّمل امل�س�ؤولية والإتقان ليحظى البحث بالفوز.
منوذج خلطوات كتابة البحوث العلمية مبدار�س دار احلنان
الإعداد
اختيار امل�صادر واملراجع من املكتبات ،املقابالت ال�شخ�صية ،الزيارات امليدانية.
التنفيذ
قراءة امل�صادر واختيار املادة الالزمة ،جمع ال�صور واجلداول اخلا�صة بالبحث� ،صياغة البحث ومراجعته.
الإخراج
ت�صميم الغالف ،الطباعة ،ال�سحب ،التجميع والتغليف .
�أنواع البحوث

ي�شهد كل عام درا�سي �ألوان ًا متعددة من املو�ضوعات املختلفة التي تربزها طالبات (دار احلنان) من خالل الأبحاث
املقدمة يف الأ�سبوع الثقايف .
وتنق�سم الأبحاث �إىل:
�أبحاث فردية ( اختيارية )
تتيح لكل طالبة فر�صة طرح بحثها اخلا�ص حول مو�ضوع تختاره ،وتتكفل مب�س�ؤولية �إعداده ،وتنفيذه و�إخراجه .
�أبحاث الف�صول ( �إلزامية )
من اليوم الأول من �أيام الدرا�سة تبد�أ املعلمة امل�س�ؤولة عن كل �صف (مربية ال�صف) باختيار �أكرث من مو�ضوع للبحث
الذي �سيمثل ال�صف يف معر�ض الكتاب ،ويجري الت�صويت على املو�ضوع املختار ،ومن ثم يتم توزيع الأدوار بني الطالبات
للم�شاركة فيه .
�أبحاث اجلمعيات ( �إلزامية )
تخرج عن كل جمعية �أبحاث متخ�ص�صة ومتع ّمقة يف جمال تخ�ص�صها ،بالإ�ضافة �إىل �أعمال �أخرى يتم عر�ضها يف
الأ�سبوع الثقايف من ِقبل هذه اجلمعيات ومنها:
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مكتبة الق�سم املتو�سط والثانوي

�أعمال طالبات جمعية االجتماعيات.
�أعمال الطالبات جمعية العلوم.
�أعمال الطالبات جمعيات اللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية.
�أعمال الطالبات جمعيات الدين.
الأعمال الفنية والأ�شغال اليدوية والتطريز والر�سم وغري ذلك من �أعمال الطالبات.
مـقــومــات داعـمــة لأ�سبــوع الكـتــاب
مكتبة (دار احلنان)

يف عام 1388هـ ت�أ�س�ست مكتبة (دار احلنان) وهي مرتبة ح�سب ت�صنيف (ديوي) الع�شري الذي يت�ضمن تنظيم الكتب
بح�سب موا�ضيعها ،وقد �أ�صبح لها دور داعم يف �إنتاج �أ�سبوع الكتاب حيث وفرت املراجع وقاعات القراءة للطالبات ..تقول
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قاعة القراءة

ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي:
«كان من �ضمن �أهداف فكرة �أ�سبوع الكتاب ت�شجيع الطالبات على ا�ستعمال املكتبة واال�ستفادة من الكتب واملراجع العلمية
التي تتوفر فيها ،كما كان �أ�سبوع الكتاب فر�صة لإر�ساء �آداب ا�ستخدام املكتبة وتاليف الأخطاء التي كانت تقع من قبل
الطالبات يف املكتبة قبل ذلك ،حيث كنا جند �أنهن ي�أخذن كت ًبا من املدر�سة دون �أن يرجعنها� ،أو تعجبهن �صورة من
مو�سوعة في�سارعن �إىل نزعها لالحتفاظ بها� ..أ ّما بعد انطالق فكرة البحث العلمي �أ�صبحت الطالبة تعرف قيمة الكتاب،
وتدرك �أنها قد حتتاج �إىل الرجوع للكتاب ،وبالتايل عليها �أن حتافظ عليه ،وتعلم �أنها قد ت�ضطر �إىل اال�ستعانة بال�صورة
يف بحوثها فال تتلفها وال تنزعها من الكتاب».
وكانت مكتبة (دار احلنان) ت�شرتي الكتب من دور الن�شر املختلفة ،كما ت�ستقبل �إهداءات الطالبات والأهايل ،وعن الرثاء
املعريف والثقايف للمكتبة تقول ال�سيدة مها فتيحي:
«مل تكن جمرد �إهداءات ب�سيطة لكتب متفرقة ،بل �أذكر �أن �أحد الأهايل قد تربع مبكتبته كاملة لدار احلنان ،فكنا جند
جميع فروع املعرفة والكتب التي ا�ستفدنا من الإطالع عليها».
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وعن �أبرز الكتب التي تركت �أث ًرا على التوجه الأدبي لل�سيدة مها ،تقول:
«كنت �أ�ستعري كتب مي زيادة وجربان خليل جربان من مكتبة (دار احلنان) ،وبالطبع تركت �أث ًرا على تكويني حتى �أن
(�صالون مها الأدبي) اليوم اقتب�ست فكرته وا�ستوحيت �ألوانه من ذلك الزمن الذي كان ي�ستهويني ،و�أنا اقر�أ عنه يف مكتبة
دار احلنان».
الطباعة والت�صوير

مل ت�ش�أ (دار احلنان) �أن تثقل كاهل الطالبات و�أولياء الأمور بتكاليف �إ�ضافية لإعداد الأبحاث ،فعندما بد�أت التجربة تتجه
نحو احلرفية يف ظل تناف�س الطالبات على �إخراج الأبحاث لت�ضاهي مبظهرها وم�ضمونها الكتب القيمة التي ت�صطف على
�أرفف املكتبات ب�أناقة .كان لراعية الدار الأمرية عفت الثنيان ـ طيب اهلل ثراها ـ وقفة �سريعة لتدارك ذلك ،وقد عبرّ ت
عنها بقولها:
«مل يكن يخطر ببايل �أن الطالبات بحاجة �إىل مطبعة لطباعة بحوثهن� ،إىل �أن علمت ب�أنهن يلج�أن �إىل مطابع خارج املدر�سة
تك ّلفهن الكثري ،فوجدت �أنه من ال�ضروري �شراء �آلة طباعة ،و�آلة ت�صوير ،و�آلة ت�سحب حتى  300ن�سخة ..بالإ�ضافة �إىل
�أدوات تدبي�س الأبحاث ..و�أ�صبح ال�شيء الوحيد الذي نطبعه خارج املدر�سة هو (الغالف)؛ لأنه بحاجة لأجهزة متقدمة

قد ت�شكل خطر ًا على الطالبة �إذا ا�ستخدمتها دون دراية كافية بكيفية ت�شغيلها والتعامل معها».
اجلمعيات

لقد كان من �أهداف اجلمعيات التي اعتمدتها مدار�س دار احلنان اكت�شاف املواهب وتنميتها� ،أ ّما توظيفها فقد كان �أ�سبوع
الكتاب �أحد �سبل هذا التوظيف للتميز والإبداع .فكانت الطالبات املتم ّيزات يف الر�سم والت�صميم يقمن بت�صميم �أغلفة
البحوث .واملتفوقات يف التعبري وال�صياغة يتك ّفلن بالكتابة .وغريهن من املتفوقات يف قواعد اللغة يقمن بتدقيق املحتوى
قبل الطباعة .بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة التي تقدمها طالبات (جمعية املكتبة) لتي�سري عملية البحث بني الكتب واملراجع
على جميع الطالبات.
() مقتطفات من لقاء يف بحث عن �أ�سبوع الكتاب بدار احلنان – �أول ثانوي أ� – �أ�سبوع الكتاب احلادي ع�شر عام 1404هـ 1984م
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مرحلة التقييم
قبل تخرجي ب�أيام قليلة اتجّ هت �إىل مكتب ال�سيدة فائزة كيال  -وكيلة املدار�س �آنذاك � -ألتم�س لديها �ضالتي ،و�أ�ضع بني
يديها �أمنيتي باحل�صول على ن�سخة من بحث قمت ب�إعداده يف املرحلة املتو�سطة ،ونفدت جميع ن�سخه يف معر�ض الكتاب
عدا ن�سخة يتيمة حتتفظ بها الوكيلة يف مكتبتها الق ّيمة .وبكرمها املعهود مل ترتدد يف �سحب الن�سخة وت�سليمها يل؛ لأكت�شف
معها ما مل نكن نعرفه نحن الطالبات عن ما يدور يف الكوالي�س قبل �إعالن نتائج الأبحاث الفائزة ،فلم ُ
تخل �صفحة من
�صفحات البحث من مالحظات �إيجابية ،و�أخرى �سلبية �سجلها فريق تقييم البحث على املعلومات �أو ال�صياغة �أو التبويب
�أو و�صف ال�صور ،مع �إ�شارات تدل على ما مت مراجعته من نقاط مع املعلمة التي �أ�شرفت على البحث .
ذلك االكت�شاف الذي تو�صلت �إليه ـ و�أنا على عتبات التخرج ـ كانت تعرفه املعلمات اللواتي ي�شرفن �سنوي ًا على �أبحاث
الطالبات ،وعنه تقول املعلمة �شفق الربازي:
«يف �أحد الأعوام طلبت مني ال�سيدة فائزة كيال �أن �أقر�أ منهج التوحيد اجلديد قبل بداية العام الدرا�سي ،فوجدت �أنه
يت�ضمن باب ًا عن ال�سحر وا ّدعاء الغيب وال�شعوذة ،وتلقيت وجمموعة من معلمات املنهج دورات خا�صة على املنهج دفعتني
�إىل طرح فكرة تناول هذا املو�ضوع على طالبات جمعية الثقافة الدينية التي �أ�شرف عليها لنقدمه كبحث من ثالثة �أجزاء،
وبعد نقا�ش طويل مت ت�صويت الطالبات على م�شروع البحث ،وعملنا عليه بجد واجتهاد حتى انتهى دورهن بعر�ضه يف
�أ�سبوع الكتاب ،بينما بد�أ من هناك م�شوارنا كم�شرفات ملتابعة التقييم .وذات �صباح ا�ستدعتني ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي
و�أخربتني ب�أنه قد و�صلها تقييمان خمتلفان للبحث� ،أحدهما �سلبي والآخر �إيجابي ،ف�أكدت لها يف جل�سة نقا�ش طويلة �أن
البحث قد ا�ستمد معلوماته من املناهج الدرا�سية نف�سها ،و�أن ما قمت به مع الطالبات هو جت�سيم لبع�ض ال�صور لإي�ضاح
اخلط�أ من ال�صواب ،وامتد النقا�ش حتى و�ضعت �أمامي خيارين� :أولهما� ،أن يتم عر�ض البحث على �إداريات من (دار
احلنان) ويجري الت�صويت عليه يف اجتماع نناق�ش فيه التقييمني ال�سابقني ،ون�ضيف �إليهما تقييم الإداريات .وثانيهما� ،أن
نختار �شخ�ص ًا ثالث ًا من خارج الدار لريجح كفة �أحد التقييمني بحيادية .فاخرتت اخليار الثاين ،ومت بالفعل �إر�سال البحث
�إىل الدكتور (عبداللطيف ال�صباغ) الأ�ستاذ بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة .وبقيت �أترقب بقلق نتيجة التقييم الذي و�صل
�أخري ًا مانح ًا البحث درجة  ،%98وبنا ًء على هذا التقييم املرتفع فاز البحث باجلائزة الأوىل».
تلك الدقة يف تقييم البحوث انعك�ست على م�ستوى البحث العلمي الذي تقدمه طالباتها .ف�سنوي ًا كانت تقوم جلنة م�ؤلفة من
املخت�صني و�أ�ساتذة اجلامعات بتقييم الأبحاث ،ومنحها الدرجة العلمية امل�ستحقة ،ويف �ضوئها كان يتم تر�شيح الأبحاث
املتميزة والقائمات عليها من الطالبات وامل�شرفات للفوز مب�سابقة البحث العلمي التي يجري تكرمي الفائزين بها يف احلفل
اخلتامي للمدار�س.
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معايري التقييم
لتقييم البحث تقيي ًما عاد ًال ر�أت �إدارة املدر�سة �أن يتم توزيع درجة البحث على �أربعة �أجزاء حتى تعطي كل ناحية من
البحث حقها من التقييم ،فوزعت درجة البحث ومقدارها ( )100درجة كما يلي:
�أو ًال :املادة العلمية (  ) 20درجة
يق�صد بها مو�ضوع البحث ،ومدى �صحة وقيمة املعلومات املوجودة فيه ،وهل �أوفى املو�ضوع حقه من الناحية العلمية .
ثانياً :الأ�سلوب (  ) 20درجة
و ُيق�صد به �سالمته من الناحية اللغوية والأدبية ،و�أن ال يكون �أ�سلو ًبا رتي ًبا مم ًال ،بل ميتاز بال�سال�سة والت�شويق.
ثالثاً :الإخراج (  ) 20درجة
وهو ال�شكل العام للبحث ويدخل فيه ..ت�صميم الغالف من حيث ال�شكل الفني املنا�سب للمو�ضوع ،وطريقة تخطيط العنوان،
وكذلك اختيار الألوان املنا�سبة� ،إىل جانب التن�سيق والرتتيب الداخلي من حيث الطباعة وتخطيط العناوين ال�صغرية،
وتق�سيمه �إىل �أبواب �أو �أجزاء ح�سب خطة البحث.
رابعاً :منهجية البحث ( )40درجة
ا�ستخدام طريقة البحث العلمي يف كتابة البحث ،وذلك من حيث اختيار امل�صادر العلمية وكيفية ا�ستخدامها ،وطريقة
ا�ستخراج املعلومات منها مع مالحظة و�ضع اجلمل املنقولة بني قو�سني ،وكتابة الهوام�ش بطريقه البحث العلمي ،والإ�شارة
�إىل امل�صدر الذي ا�ستقني منه املعلومة �إىل جانب ذلك اتباع خطوات البحث العلمي الأ�سا�سية وهي :
عنوان البحث ـ املقدمة ـ مو�ضوع البحث ـ اخلامتة مع كلمة ال�شكر ـ فهر�س املو�ضوعات ـ فهر�س امل�صادر والكتب ..الخ.
وقد مت تخ�صي�ص الدرجة الكربى ( ملنهجية البحث) وذلك ملا يرتتب على هذه الناحية من �أهمية علمية �ستفيد الطالبة يف
درا�ستها ،وكتابة �أبحاثها اجلامعية �إىل جانب تعوديها وتعليمها م�ستقب ًال كيف تنتقي الكتاب اجليد ،وكيف تقر�أه لت�ستفيد
منه ،وكيف تقيمه ،و�أين ت�ضعه من بقيه الكتب التي قر�أتها.
 ) 3امل�سابقات الثقافية
تعهدت (دار احلنان) على مدار العام �إقامة م�سابقات متنوعة من بينها امل�سابقات على م�ستوى ف�صول كل مرحلة درا�سية،
حيث متثل كل �صف  4من طالباته ،كما تعتمد �أ�سئلة امل�سابقة على املناهج الدرا�سية بالإ�ضافة للمعلومات العامة .ومن جهة
�أخرى تقام م�سابقات عديدة يف اجلمعيات املتخ�ص�صة من بينها امل�سابقات ال�شعرية ،والأدبية ،والدينية بهدف ت�شجيع
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الطالبات على االطالع و�إذكاء روح التناف�س فيما بينهن .مع وجود جلان حتكيمية خا�صة لكل م�سابقة للإ�شراف عليها
و�إعالن النتائج وتكرمي الفائزات يف حفل نهاية العام.
الأن�شطة ال�صحفية والإعالمية
 )1جمعية ال�صحافة
ُولدت جمعية ال�صحافة يف (دار احلنان) من رحم مكتبتها ،فكانت ال�صحافة النتاج الطبيعي لتجربة امتزاج حياة
الطالبات بالكتاب والقلم .وبد�أت �صحفيات اجلمعية الطموحات م�شوارهن يف حماكاة ما اطلعن عليه من �إبداع م�سطور
على �صفحات الكتب وال�صحف واملجالت التي احت�ضنتها مكتبتهن العامة.
�س ّباقة كانت (دار احلنان) ،فقد �سبقت جمعيتها كل املدار�س واجلامعات والكليات املحلية لتعليم بناتها نظري ًا وعملي ًا
�أ�س�س ال�صحافة احلديثة ،و�أ�ساليب الطرح ال�صحفي احلريف.
�س ّباقة كانت عندما �أعلنت يف ال�سبعينيات امليالدية �أن املر�أة ال�سعودية �ستغزو بجدارة دنيا ال�صحافة والإعالم .فكان
�إعالنها ا�ست�شراف ًا للم�ستقبل ،و�صدقت بوعدها فخ ّرجت نخبة من �أملع الإعالميات ال�سعوديات.
كان جنني �صحافة (دار احلنان) الأول يحمل مالمح املجالت احلائطية التي ظلت تتجدد با�ستمرار من ِقبل طالبات
جمعية ال�صحافة .وبد�أ اجلنني يحبو طف ًال ،حتى �أقدم على �أول حماولة للوقوف على قدميه عام 1392هـ1972 /م ،حيث
كادت �أن ت�صدر �أول جملة مطبوعة على الآلة الكاتبة ،غري �أن قدم الطفل قد ز ّلت فاكتفى ب�شرف املحاولة ،ولأ�سباب فنية
ت�أجل امل�شروع حتى �إ�شعار �آخر ومل تن�شر املجلة �أو توزع و�إمنا حفظت يف ملفات املدر�سة.
وك�أن التجربة قد ظلت حمفوظة يف �سجالت (دار احلنان) لتحيا من جديد م�ستندة �إىل عزمية مل ت�ضعفها قلة الإمكانيات،
وطموح مل تنجح العقبات يف �إيقاف مده .ففي عام 1401هـ �أعادت جمعية ال�صحافة الكرة لتنجح وتطلق �إ�صدارها
املطبوع الأول من جملة دار احلنان ال�سنوية.
كان املحتوى بحجم الإجنازَ ،ومن كان ي�صدق �أن ال�صحفيات ال�صغريات �ستت�ضمن جملتهن الأوىل لقا ًء خا�ص ًا مع م�ؤ�س�سة
الدار الأمرية عفت الثنيان ـ طيب اهلل ثراها ـ وبالرغم من حتفظها على �إجراء اللقاءات ال�صحفية �إ َّال �أن الأمر كان
خمتلف ًا لدى الأمرية (الأم) التي ملحت وم�ضة الأمل يف عيون جتربة بناتها ،ف�أرادت �أن متنحهن الثقة معبرّ ة عن فرحتها
ب�إجنازاتهن وقائلة:
فرحة بتقدم فتيات اململكة عامة ،وفتيات (دار احلنان) خا�صة ،فرح الأم بفوز بناتها».
«�إنني ِ
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و�أرادت �أن يحافظن على روح املبادرة فقالت لهن:
«كل ما �أطلبه منكنَّ �أن تكنَّ جم َّدات يف الطليعة دائم ًا و�أبد ًا .فقد كانت مدر�ستكن الغر�سة الأوىل يف اململكة ،والطليعة
ال�س َِّباقة �إىل ت�أمني م�ستقبلكنّ دائم ًا».
ون�صحتهن بقولها:
«�أود منكنَّ �أن تكنَّ مفخرة هذا الوطن يف اجلد واملثابرة ،يف التد ّين واملحافظة على تقاليد هذا البلد امل�سلم ،خا�صة
التم�سك
عندما ت�سافرن �إىل اخلارج لدخول اجلامعات حتى تكنَّ قدوة ح�سنة ملن �ستتخرج بعدكنَّ  ..احر�صن ُبنياتي على ّ
مببادئ الدين الإ�سالمي حتى و�أن ّ
نت بعيدات عن دياره ،تذكرنّ �أن �أر�ضكنّ فيها بيت اهلل ،وفيها بعث نبيه والعامل ينظر
�إليكنّ كفتيات م�سلمات وينتظر منكنَّ الكثري من الأعمال الط ّيبات ال�صاحلات ..وتذكرن دائم ًا واجبكنَّ نحو جمتمعكنّ
الكبري و�أ�سرتكنّ ».
وكان هذا التكرمي واملباركة للخطوة حافز ًا ال�ستمرارها حتّى حت ّولت �إىل م�سرية طويلة من الإ�صدارات املتميزة التي
رافقت �سنوات الدار ،ور�صدت تقدمها وازدهارها ب�أقالم بناتها.
و�صدرت املجلة التالية التي جاءت لتتبع خطى العدد الأول يف تبويبها الذي ت�ضمن املواد العلمية والفنية والرتفيهية
آنئذ.
والثقافية .ولكن طباعتها كانت �سحب ًا على ورق احلرير ح�سب الإمكانيات املتوفرة � ٍ
�أ ّما بعد والدة مطبعة (دار احلنان) اتّخذت ال�صحافة �أ�سلوب ًا خا�ص ًا ،وعر�ض ًا �شيق ًا ،و�أ�صبحت تقدم �سنوي ًا �إنتاجها من
جمعية ال�صحافة بالإ�ضافة �إىل الق�سم الأجنبي باللغة الإجنليزية ،والذي ا�ستقل مبحتواه الحق ًا لي�صدر كمجلة �سنوية
�أخرى باللغة الإجنليزية عن جمعية ال�صحافة الإجنليزية التي انبثقت عن اجلمعية الأم ،بالإ�ضافة ملجلة كانت ت�صدر عن
مركز التدريب املهني يف (دار احلنان).
وقد كانت جملة (دار احلنان) تلقى �إقبا ًال كبري ًا من الطالبات والأمهات واملجتمع الن�سائي مبختلف فئاته و�شرائحه
العمرية فما تلبث �أن ت�صدر حتى تنفد ن�سخها  -قرابة  300ن�سخة -خالل � 3أيام.
مو�ضوعات املجلة
اهتمت املجلة ب�إبراز ن�شاط طالبات (دار احلنان) من خالل التقارير والتغطيات ال�صحفية التي جتريها حمررات جمعية
ال�صحافة بدار احلنان� ،أو من خالل املقاالت التي تن�شر يف املجلة ب�أقالم الطالبات .كما تربز مهارات الطالبات يف فن
�إدارة احلوار ال�صحفي مع املتفوقات واخلريجات ،والفتيات املثاليات ،والإداريات وغريهن من �شخ�صيات الدار ورموزها
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و�ضيوفها .وتتنوع الأبواب التي كانت تعدها ال�صحفيات الواعدات لنجد تبويب املجلة يت�ضمن يف كل مرة الرتفيه ،والعلوم
والفنون ،وامل�سائل الرتبوية ،وامل�شكالت النف�سية ،وغريها من الأبواب التي على الطالبات �أن يبذلن جمهودًا كب ًريا يف
حتريرها ،وجمع معلوماتها يف زمن مل تكن تتوفر فيه م�صادر لنقل املعلومة �سريع ًا كما هو احلال يف ع�صر الإنرتنت
والف�ضائيات ،وبالرغم من ذلك �أجد اليوم �أنني �أقر�أ جمالت (دار احلنان) القدمية ،و�أتعجب من كم املعلومات املفيدة
وامل�ش ّوقة التي ت�ضمها �صفحاتها .وتبقى فاكهتها ب�شهادة الق ّراء الذين كانوا يتهافتون على �شرائها هي ذكريات الطالبات
يف جنبات الدار ذات التجارب الفريدة.
من جهة �أخرى كان فريق التحرير يف جمعية ال�صحافة يتعاون مع بقية اجلمعيات يف املدر�سة لن�شر درا�سات خا�صة،
وا�ستطالعات ر�أي هامة حول ق�ضايا خمتلفة .كما كان يقوم ب�إعداد ن�شرات دورية.
من بوابة (دار احلنان) دخلت ابنتها بالط �صاحبة اجلاللة (ال�صحافة) بخطى ثابتة وواثقة ،واليوم تزخر ال�ساحة
الإعالمية حملي ًا وعربي ًا ودولي ًا ب�إعالميات و�صحف ّيات وكاتبات هنّ خريجات دار احلنان.

117

حفل للق�سم االبتدائي مت ت�صويره تلفزيوني ًا لربنامج (بابا �أمني) عام 1389هـ1969/م

118

 ) 2الإذاعة املدر�سية
كو�سيلة �إعالم م�سموعة انطلقت الإذاع��ة املدر�سية من (دار احلنان) يف عام 1391-1390ه��ـ .وقد بد�أ بث الربنامج
الإذاعي يومني �أ�سبوعي ًا ( االثنني والأربعاء ) منوعة .ويف عام 1398-1397هـ �أ�ضيفت �أجهزة جديدة �إذاعية �أهدتها للدار
بع�ض الطالبات ،و�أ�صبحت الإذاعة تبث �إر�سالها يومي ًا يف الطوابري ال�صباحية .كما تبث برامج خا�صة خالل الفعاليات
التي ُتقام يف الدار مثل البازار ،احلفالت ،والأن�شطة الك�شفية ،ويف عام 1414هـ مت جتديد الإذاعة املدر�سية ب�أحدث
الأجهزة التي تربعت بها �إحدى طالبات (دار احلنان).
 ) 3دار احلنان يف الإعالم املرئي
اعتاد كل من الق�سم التح�ضريي ،والق�سم االبتدائي يف (دار احلنان) على ا�ست�ضافة كامريا التلفزيون ال�سعودي لتغطية
فعالياته ،وا�ست�ضافة طالباته يف الربامج املخ�ص�صة للأطفال .وعن تلك التجربة تقول الإعالمية دنيا بكر يون�س:
«�أفتخر كوين قدمت حلقات مكثفة من مدار�س (دار احلنان) كنت �أبحث خاللها عن املدر�سة املتميزة والطالبة املتم ّيزة.
و�أعرتف �أنني كنت �أتعجب من قدرة ال�صغريات على الوقوف �أمام عد�سة الكامريا ،واحلديث بطالقة ت�شري �إىل �أن (دار
احلنان) قد �أ�س�ست طالباتها منذ ال�صغر بال�شكل ال�صحيح ،و�س ّلحتهن بالثقة بالنف�س».
وت�ضيف« :واقعنا ي�ؤكد على �أن (دار احلنان) قد جنحت يف ت�أدية ر�سالتها كما يجب ،فاليوم و�أنا �أقوم ب�إعداد برنامج عن
املر�أة املتميزة مل �أعد �أ�ستغرب �أن �أجدها من خريجات (دار احلنان) اللواتي تركن ب�صمة خا�صة يف خمتلف املجاالت
العلمية والثقافية واالجتماعية واالقت�صادية».
وا�ستكما ًال للأن�شطة الإعالمية التي حر�صت (دار احلنان) على تقدميها لطالباتها ،مت ّيزت جمعياتها ب�أن�شطة عديدة
متع ّلقة مثل (الدعاية والإعالن)( ،الت�صوير)( ،اخلطابة والإلقاء)( ،امل�سرح).
الن�شاط الك�شفي
تك ّونت فرقة املر�شدات مبدر�سة دار احلنان عام 1967م ،وعندما �أردت �أن �أبحث عن جذور فكرة تكوين فريق املر�شدات
مبدار�س دار احلنان مل �أجد ق�صة ،ولكنني وجدت اخلربة والتجربة التي احتفظت بها ال�سيدة �سي�سيل ،و�أرادت �أن تنقلها
لطالباتها .باخت�صار قالت:
«منذ ال�صغر مبدر�ستي يف القاهرة كنت ع�ضو ًا فاع ًال يف الفرق الك�شفية بد ًءا بـ(الزهرات) �إىل (املر�شدات) ،وكنا نتلقى
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�ضمن الربامج الك�شفية تدريبات مكثفة على الإ�سعافات الأولية التي مل نكن نتوقع ـ �آنذاك ـ �أننا �سنحتاج �إىل ممار�ستها
يف احلياة .ولكن ال�شدائد ع ّلمتنا متى يكون وقت توظيف هذا الت�أهيل الذي ح�صلنا عليه ،فعندما واجهت القاهرة ظروف
احلرب ،وجدنا �أننا تلقائي ًا قد حت ّولنا �إىل جنود م�ؤهلة خلدمة املجتمع يف الظروف الطارئة».
ربط ذهني مبا�شرة بني تلك الإجابة ،وبني الدور العظيم الذي مار�سته املر�أة امل�سلمة يف فجر الإ�سالم ،فحتم ًا كانت
ظروف احلياة ،و�شظف العي�ش ـ �آنذاك ـ يفر�ضان عليها جتارب متر بها كل يوم لتتعلم منها ،وت�ؤهلها بق�سوتها على القيام
مبهام ج�سام كتمري�ض اجلرحى ،وغري ذلك حتى ت�صبح �أكرث �صالبة يف مواجهة خمتلف الظروف التي قد تطر�أ على
حميطها .و�إذ �إننا ننعم اليوم برخاء العي�ش فكان البد من �صناعة التجربة وخلقها يف �أجواء افرتا�ضية لتجد الطالبة
نف�سها يف مواجهة اختبارات عملية تت�أهل يف �ضوئها ملواجهة كافة ظروف احلياة .وهذا بب�ساطة ما حققته الربامج
الك�شفية لطالبات (دار احلنان).
�أ ّما عن الأهداف العامة للمر�شدات تقول ال�سيدة �سهري عبدالعزيز -قائدة �سابقة ملر�شدات دار احلنان: -
«مناهج املر�شدات عامة ،هدفها الأ�سمى خلق املواطنة ال�صاحلة التي تق ّدر امل�س�ؤولية ،وتع ّد نف�سها �إعداد ًا ديني ًا وبدني ًا
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وخلقي ًا واجتماعي ًا .كما و�أنها تنمي فيها املواهب والقدرات منذ ال�صغر».



تر�سخت بداخلنا من خالل ممار�سة الأن�شطة الك�شفية �إىل �أن
ولرمبا مل نكن ندرك ـ كطالبات ـ �أبعاد هذه الأهداف التي ّ
م ّرت �سنوات طويلة على تخ ّرجنا من املدر�سة ،وحان وقت ا�سرتجاعها �أثناء اجتماع ودّي �ضمت مائدته عددًا من �سيدات
املجتمع للبحث عن برامج حديثة ،و�أفكار ت�سهم يف تعزيز احل�س الوطني ،وت�ساعد على مواجهة الظروف الطارئة مثل
(احلريق ،احلروب ،وغريها) ،فوجدت �أنني وثال ًثا من خريجات (دار احلنان) من �أجيال خمتلفة ،نطرح مقرتحات لربامج
عملية ميكن للمجتمع الن�سائي �أن يتبناها للتوعية والت�أهيل باملمار�سة وما �أن انتهى االجتماع حتى �سارعت �إىل ال�سيدات
�أ�ستدعي من ذاكرتهم اخللفية التي ا�ستندنا عليها يف هذه املقرتحات امل�شرتكة ،فكانت الإجابة حا�ضرة( :كنا من مر�شدات
دار احلنان) .كل الأمور التي كانت تبدو �صغرية �أدركنا �أن �أثرها كان كبري ًا ،وهو �إدراك يزداد ر�سوخ ًا مع مرور الأيام.
وقد كان للمر�شدات يف (دار احلنان) دور بارز يف �أن�شطتها من حيث امل�شاركة يف �أعمال ال�سوق اخلريي ،وتقدمي املعونات املادية
واملعنوية �إىل جانب الإ�شراف وامل�ساعدة يف التنظيم والتوجيه ملختلف الأن�شطة.
() من جملة دار احلنان – العدد  13عام 1412هـ املوافق 1992م � -ص 14
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وهكذا كان �إر�ساء مفهوم العمل التطوعي
�أ�سا�س ًّيا لتدرك الفتاة �أن واجبها بالتط ّوع
خلدمة جمتمعها الكبري حتمي ًا ولي�س
اختياري ًا ،كما اعتادت على �أن تخدم
جمتمعها ال�صغري يف املدر�سة.
يوم الفكر العاملي
عام من التدريبات واملع�سكرات الك�شفية
ك���ان ينتهي مب�����ش��ارك��ة (م��ر���ش��دات)،
فرقة الك�شافة املو�سيقية
و(زه�����رات) دار احل��ن��ان يف ي���وم الفكر
العاملي ،غري �أن �أثر التجربة يف نفو�س الطالبات مل ينت ِه �أب��د ًا .فكنت واحدة من كثريات ظلت ترافقهن التجربة ،كما
ظل يرافقني دفرت �صغري ا�ستخدمته لتدوين بع�ض التعليمات الك�شفية عندما كنت يف املرحلة املتو�سطة .وعندما قلبت
يوما فريدً ا من �أيام (دار احلنان).
�صفحاته وجدتها متتزج بذاكرتي لت�سرتجع ً
التاريخ1408 :هـ.
ال�سنة الدرا�سية :ثاين متو�سط.
ال�شعبة( :ب).
الت�صنيف :مر�شدة.
ا�سم الطليعة :الدانة.
احلدث :يوم الفكر العاملي.
املدر�سة :داراحلنان.
اليوم :اخلمي�س.
توجهنا على امليعاد �إىل املدر�سة ،نقطع طريق ًا ي�ؤكد �أن املدر�سة مل تكن فقط للدرا�سة،
�إنه يوم الإجازة الأ�سبوعية ،ولكننا ّ
ففيها كنا نتعرف على فنون احلياة ،ونكت�سب اخلربات يف خمتلف مناحيها ..وهكذا كنا يف ذلك اليوم يف طريقنا خلو�ض
جتربة �أ�ستطيع �أن �أطلق عليها اليوم جتربة (االحتكاك والتفاعل احل�ضاري مع الآخر).
التقينا على املوعد ـ بل يف الواقع قبل املوعد ـ حيث يجب �أن ن�صطف يف البهو اخلارجي للمدر�سة ،ونحن نحفظ برناجم ًا
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حمدد ًا باليوم وال�ساعة والدقيقة ندرك معه �أن االلتزام مبوعد احل�ضور �شرط �أ�سا�سي يفر�ضه علينا الزي الك�شفي الذي
نرتديه ،وب�ضع دقائق من الت�أخري بعد �أن تنطلق ال�صافرة يعني حتم ًا �أننا �أ�صبحنا خارج الن�شاط الك�شفي .
عدة نفخات �صغرية وحادة انطلقت من ال�صافرة لت�ؤذن بوقت االجتماع ،تبعتها خالل  60ثانية نفخة طويلة نعرف �أنها
تعني �سكو ًنا وانتباهً ا و�صوت قائدة املر�شدات يدوي .
قائدة املر�شدات :مدر�سة �صفا.
املر�شدات :عربية.
قائدة املر�شدات :انتباه.
املر�شدات� :سعودية.
قائدة املر�شدات� :شعار املر�شدة.
املر�شدات :كوين م�ستعدة.
قائدة املر�شدات :ميثاق املر�شدة.
املر�شدات ب�صوت واحد (والأ�صابع الثالث لليد اليمنى مرفوعة تذكري ًا بالعهود الثالثة التي يت�ضمنها ميثاق املر�شدة،
واليد مرفوعة مبحاذاة الكتف تقريب ًا):
�أعد ب�شريف :
( � ) 1أن �أقوم بواجبي نحو اهلل ثم الوطن .
( � ) 2أن �أ�ساعد النا�س يف جميع الظروف .
( � ) 3أن �أعمل بقانون املر�شدات .
وبد�أت �إر�شادات قائدة املر�شدات تنطلق عرب مكربات �صوت الإذاعة املدر�سية للت�أكيد على خط �سري الرحلة الأكرث ثراء
�ضمن برنامج (دار احلنان) الك�شفي .تتبعها عدة نفخات طويلة وبطيئة لتبد�أ فرقة املر�شدات املو�سيقية بدق طبول
نتوجه �إىل احلافالت التي �ستنقلنا هذا
امل�سرية ،وتتحرك �صفوف املر�شدات والزهرات نحو منطقة جمع الأمتعة ،ومنها ّ
العام للمدر�سة الأمريكية لن�شارك يف يوم الفكر العاملي �إىل جانب الفرق الك�شفية من الواليات املتحدة الأمريكية واليونان
وكندا و�إندوني�سيا وبريطانيا.
ال يعلو �صوت على �صوت النظام يف خطواتنا .ذلك االلتزام بالنظام وحده كان يكبح زمام احلما�سة التي تبثها دقات فرقة
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م�سابقة �إ�سعافات �أولية

املر�شدات املو�سيقية لنتبعها يف مكان نقوم بزيارته للمرة الأوىل ،ومع ذلك نبدو وك�أننا نحفظ الطريق ملوقعنا فيه عن
ظهر قلب.
بعد �أن ينتهي الربنامج الذي تقدمه الفرق الك�شفية لكافة الدول امل�شاركة ن�ستقبل اللحظة املنتظرة ،حيث تتحرر خطانا
لننطلق ون�صافح بقية املر�شدات والزهرات ،فنعرف ب�أنف�سنا ونتعرف عليهن ..نتجاذب �أطراف احلوار ،ونتبادل ال�شارات.
وكم كانت تلك ال�شارات والأو�سمة غالية على نفو�سنا ،فهي يف الواقع ما كنا نظل طوال العام نت�سابق لنح�صل عليه نظري
مت ّيزنا يف الن�شاط الك�شفي ،وكل و�سام يزين زينا الك�شفي يرمز لرتبة جديدة ح�صلنا عليها .يف تلك اللحظة فقط كان
بو�سعنا �أن نتنازل عن ال�شارات والأو�سمة ،ونتبادلها للذكرى ،فنحتفظ ب�شهادة اجتيازنا لتجربة التفاعل احل�ضاري مع
مر�شدات الدول الأخرى.
و�أ�ستعيد تلك ال�صورة التي حتفظها ذاكرتي عن حلظة تبادل ال�شارات ،ف�أجدها اليوم در�س ًا ع ّلمنا �ضرورة اال�ستفادة من
فر�ص االلتقاء بالآخر لتبادل اخلربات واالمتيازات .مل تكن بالت�أكيد (�شارات) جنمعها للذكرى بقدر ما كانت (�إ�شارات)
توقفنا عندها لنتفكر يف مغزى لقاء يوم الفكر.
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الرحالت واملع�سكرات
ت�ضمنت �أن�شطة الك�شافة مع�سكرات حملية ،ورحالت خارجية ،حيث كانت ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي القائد الأول للمر�شدات
يف مع�سكر املغرب 1978م ،ومعها كم�ساعدات ال�سيدة فائزة كيال ،وال�سيدة نورة الق�صيبي ،وال�سيدة ليلى رحيم الدين،
كما كانت املمثلة العربية للمملكة يف امل�ؤمتر الك�شفي العربي يف اخلرطوم عام 1979م.
وعن تلك الرحالت الك�شفية اخلارجية التي كانت تقوم بها مر�شدات (داراحلنان) تقول ال�سيدة مها فتيحي:
«كنتُ يف ال�صف الأول الثانوي عندما مت اختياري �أنا و 6طالبات ،بالإ�ضافة �إىل  6قائدات للم�شاركة يف مع�سكر املغرب،
و�أذكر من بني الأ�سماء التي �شاركت ـ �آنذاك ـ ك ًال من (بوران خمي�س ،غادة احلوطي ،مي�ساء خالف ،هناء حجازي ،هويدا
حلبي) ومن امل�شرفات (نور رحيمي ،رابحة النقادي) وقد ح�صلنا �أو ًال على موافقة �أ�سرنا ،ومن ثم تلقينا الإر�شادات
والتدريبات الالزمة ،واجتهنا �إىل املغرب ،حيث التقينا مبر�شدات كل الدول العربية تقريب ًا».
وت�ضيف»:مل تكن الرحلة الأخرية ..فبعدها ذهبنا �إىل خميم يف دولة الكويت ،و�آخر يف �سوي�سرا ،وكان برنامج الرحلة
يت�ضمن رحالت داخلية ،ومباريات ريا�ضية ،وزيارة للمتاحف ،وت�سلق اجلبال .ولعل �أهم ا�ستفادة ح�صلنا عليها من تلك
التجارب هي االعتماد على النف�س ،والعمل اجلماعي بالإ�ضافة للتعود على �صالة اجلماعة».

مع�سكر داخل املدر�سة
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�إطفاء نار

مع�سكر الك�شافة يف دار احلنان
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زيارات ر�سمية من ذاكرة دار احلنان الك�شفية
يف ع��ام 1400ه���ـ 1980 /م قامت (داراحل��ن��ان)
بالتعاون م��ع مر�شدات بريطانيا يف ج��دة بدعوة
ال�سيدة (باتري�شيا ب��ادن ب��اول) للم�شاركة يف يوم
الفكر العاملي.
وكانت ال��دار قد ب��د�أت االحتفال بهذا اليوم منذ
عام 1967م مب�شاركة مر�شدات الواليات املتحدة
الأمريكية فقط ،ث��م بعد ث�لاث �سنوات ا�شرتكت
مر�شدات بريطانيا ،وبعد ذلك ا�شرتكت مر�شدات
ال��ي��ون��ان ،ث��م ا���ش�ترك��ت ك��ل م��ن م��ر���ش��دات ك��ن��دا،
وم��ر���ش��دات �إندوني�سيا ،وفرن�سا يف مدر�سة جدة
الإع��دادي��ة للجالية الربيطانية والتابعة لل�سفارة
الربيطانية.
وق��د انتهزت مر�شدات مدر�سة (دار احلنان) يف
جدة فر�صة وج��ود ال�سيدة (ب��ادن ب��اول) يف جدة،
فدعونها لزيارة مدر�ستهنّ  ،وكذلك دعوة ال�سيدة
عفاف فتحي املفو�ضة العربية ،ويف تلك الزيارة
ال�سيدة بادن داول ت�صافح زهرات دار احلنان
قامت مر�شدات (دار احلنان) ب�إعداد برنامج خا�ص
لل�سيدة بادن باول �شمل الألعاب والفلكلور والرتفيه ،كما قدمن لل�سيدة عفاف فتحي هدايا تذكارية امتنا ًنا وتقدي ًرا لها
على زيارتهما .ثم قامت ال�ضيفة برفقة القائدات ال�سعوديات بجولة على �أق�سام املدر�سة املختلفة لالطالع عليها ،و�أبدت
�إعجابها ب�شخ�صية املر�شدة ال�سعوديةُ ..يذكر �أنه قد رافقت ال�سيدة بادن باول يف هذه الزيارة كل من ال�سيدة �سربينقنج
رئي�سه مر�شدات بريطانيا ،وبع�ض القائدات الربيطانيات.
كما قامت بزيارة مدر�سة دار احلنان � ً
أي�ضا ،والتعرف على مر�شداتها وقائداتها ال�سيدة ماكلني رئي�سة مر�شدات الواليات
املتحدة الأمريكية العامة ،حيث �أُعد لها نف�س الربنامج.
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الرتبية البدنية
لأن العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليمُ ،عنيت (دار احلنان) بالبنية ال�صحية لطالباتها ،فخ�ص�صت منذ افتتاحها م�ساحة
ملمار�سة بع�ض الأن�شطة الريا�ضية .وعن بداية هذا الن�شاط تقول ال�سيدة فائزة كيال:
«عندما التحقت بدار احلنان كطالبة،
كنا منار�س التمرينات الريا�ضية ،وبع�ض
الأن�شطة مثل ك��رة ال�سلة على �أر�ضية
رملية ،حتى انتقلنا �إىل مبنى طريق
امليناء ،حيث كانت تتوفر �صالة �ألعاب
مغلقة منار�س فيها الن�شاط الريا�ضي».
ما لبثت تلك احلجرة �أن حت ّولت �إىل
مالعب ريا�ضية لتنطلق منها �أن�شطة
ال�ترب��ي��ة ال��ب��دن��ي��ة م��ن��ذ ع���ام 1386ه����ـ،
ف��ك��ان��ت (دار احل��ن��ان) �أول مدر�سة
�سعودية للبنات تتيح لطالباتها مزاولة
الأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة ال��ت��ي تنا�سبهن
كفتيات ،وتنا�سب �أعمارهن وقدراتهن.
وقد تط ّورت الأن�شطة واملالعب تدريجي ًا
حتى �أ�صبح ملالعب (دار احلنان) مباين
خا�صة ،وجمهزة ب�أحدث التجهيزات،
كما وفرت املدر�سة لهذا الغر�ض مدربات
م�ؤهالت .وعن ذلك التطور تقول ال�سيدة
فائزة كيال:
«عندما عدت �إىل املدر�سة كموظفة بعد
ع��دة �سنوات ك��ان كل �شيء قد تط ّور،
ح��ي��ث ت��ن�� ّوع��ت الأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة،
و�أ�صبحت هناك مباريات يف كرة ال�سلة،
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تن�س الطاولة

والكرة الطائرة تقام على �شكل دوري بني الفرق التي يتم ت�شكيلها من ِقبل الطالبات ،ومدرجات للحا�ضرات بالإ�ضافة �إىل
جوائز ودروع للفائزات».
على م�ساحة  6229مرتًا مرب ًعا �أُقيمت املالعب املغطاة مببنى (دار احلنان) ب�شارع خزام ،وكانت عبارة عن طابقني
تت�ضمن :

�صاالت الألعاب اجلماعية
ـ كرة الطائرة.
ـ كرة ال�سلة.
ـ �صاالت التمارين الريا�ضية ومعداتها.
مالعب الألعاب الفردية
ـ تن�س الطاولة
ـ الإ�سكوا�ش
ـ كرة الري�شة
ـ كرة امل�ضرب

امل�سبح

ـ تراك ملمار�سة ريا�ضة اجلري
ـ حمام �سباحة (مبقيا�س �أوملبياد)
بالإ�ضافة للمالعب اخلارجية املك�شوفة
التي بلغت م�ساحتها  5465مرتًا مرب ًعا
و�ضمت:
ـ مالعب التن�س الأر�ضي.
ـ مالعب كرة ال�سلة.
فكانت ب��ذل��ك ن��اد ًي��ا ري��ا���ض�� ًي��ا ن�سائ ًيا
م��ت��ك��ام ً
�لا متكنت (دار احل��ن��ان) من
ملعب كرة ال�سلة
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خالله �أن تف ّعل بع�ض الأن�شطة الريا�ضية الإلزامية على الطالبات خالل ح�صة �أ�سبوعية .كما تركت اخليار للراغبات
باالن�ضمام للفرق والتدريبات املك ّثفة �أثناء �أن�شطة اليوم الطويل� ،شريطة االلتزام بالزي الريا�ضي.
«لي�س ذلك فح�سب» ،تقول ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي:
«عندما توفرت لدينا هذه الإمكانيات ،ر�أينا �أن نتيح اال�ستفادة منها للمدار�س الأخرى ،وللجمعيات اخلريية الن�سائية
خارج فرتات الدوام ويف الإج��ازات .كما دعمنا يف الأع��وام الأخرية بع�ض الأن�شطة با�ستقطاب مدربات متخ�ص�صات
للجمباز ،وال�سباحة ،وال�سكوات�ش لي�شاركوا بتدريب الطالبات يف �أن�شطة اليوم الطويل� ..أ ّما ريا�ضة ال�سباحة فكانت تتطلب
وجود �أكرث من مدربة مع الطالبات لتاليف املخاطر ،ونظر ًا لتكلفتها العالية اجتهنا الحق ًا �إىل طرحها بر�سوم �إ�ضافية ملن
ترغب».
وا�ستدرك مت�سائلة عن لعبة التن�س التي كانت تتوقف يف بع�ض الأحيان ،وال يتم �إدراجها من بني الأن�شطة املتاحة اللتحاق
الطالبة فتقول:
«املالعب اخلارجية مل يكن بو�سعنا ا�ستخدامها يف فرتات معينة من ال�سنة ب�سبب �شدة ارتفاع درجة احلرارة يف فرتة الظهرية
التي تُقام خاللها الأن�شطة «.

الأنـ�شـطــة اخلـيــريــة والتطــ ّوعيــة
 )1بــازار دار الـحـنــان (ال�ســوق اخلــيـــري)

يف عام 1392/1391ه��ـ بد�أ تنفيذ �أول ن�شاط لل�سوق اخلريي ( البازار ) يف مدار�س دار احلنان ،فكان امتداد ًا للدور
اخلريي الذي ا�ضطلعت به (دار احلنان) منذ انطالقتها كدار للرعاية ..ويبدو �أنها �أرادت �أن تنقل جتربة العطاء لطالباتها
وللمجتمع ..فقد كان البازار يقوم على تربع الأهايل ،ويقام معتمد ًا على �سواعد الطالبات ،ليذهب ريعه �إىل دار الرعاية،
في�سهم بجزء من م�صاريف هذا الق�سم بالدار ..وقد كان ال�سوق اخلريي يت�ضمن عر�ض بع�ض منتوجات الطالبات الفنية
ً
وعر�ضا لب�ضائع مقدمة من بع�ض ال�شركات التجارية ،بالإ�ضافة
وعر�ض الأفالم الثقافية والألعاب املختلفة للأطفال
ملعرو�ضات متنوعة من الإنتاج املدر�سي وامل�أكوالت املخ�ص�صة للبيع .
خلف كوالي�سه يف مراحل الإعداد مل تكن (دار احلنان) مدر�سة ،بل خلية نحل تتحرك بني جنباتها الطالبات واملر�شدات
واملعلمات والإداريات للتجهيز للبازار بعد حتديد دور كل منهن وتدريبها عليه� ..أ ّما (التجهيز) فكان يعني بناء حقيق ًّيا
لتتحول �ساحة الدار �إىل مدينة ترفيهية ..ذلك البناء كانت تبنيه الطالبات مع امل�شرفات ،وال يتجاوز التدخل اخلارجي
�سوى اال�ستعانة ببع�ض املخت�صني من ق�سم ال�صيانة التابع للمدر�سة لإي�صال الكهرباء ،وربطها بالأجهزة التي �ستقوم
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طالبات دار احلنان يف �أحد بازاراتها

بت�شغيلها الطالبات.
عام بعد عام كنا منار�س نف�س املهام التي عندما �أ�سرتجعها اليوم �أجد �ضرورة لإعادة تعريفها ،حيث مل تكن جمرد جتربة
عابرة ،بل كانت تت�ضمن مبادئ:
 تنظيم املهرجانات :كنا من خمتلف املراحل الدرا�سية ـ ك�أفراد وجمعيات ومر�شدات ـ نتكفل بالتخطيط والإعدادوالتنظيم واال�ستقبال ،و�إدارة هذه الفعالية بتوجيه من الإدارة واملعلمات ..فولدت تلك التجربة لدى طالبات (دار احلنان)
خربة كبرية ،برز �أثرها م�ستقب ًال يف تنظيم خريجات (دار احلنان) لفعاليات وبازارات وم�ؤمترات لها طابع حملي ودويل،
تخدم املجتمع ،وتخرج على م�ستوى عايل ومبهر للح�ضور.
 الت�سويق :تع ّلمت طالبات (دار احلنان) من بازاراته ال�سنوية فنون الت�سويق والرتويج لل�سلع واخلدمات املختلفة ،فكانعلى كل جمموعة ت�شرف على �إحدى زوايا البازار �أن ت�سعى �إىل جذب احل�ضور �إليها بطريقة العر�ض والتقدمي املبتكرة،
و�إطالق ال�شعارات الالفتة.
 -العمل اجلماعي :يد ًا بيد كانت الطالبات يعملن لإخراج عمل واحد ناجح ،يحمل توقيع الدار ،ف�إن �أخفقت واحدة من
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اجلماعة �أو تقاع�ست عن �أداء عملها تف�شل معها زميالتها ..و�إذا تكاتفت اجلهود ،وحتقق معنى التعاون جتني اجلماعة
مع ًا ثمار الفوز ون�شوة النجاح.
 خدمة املجتمع :من ال�صعب �أن ي�شعر الإن�سان بواجبه حيال الآخرين ،غري �أن ذلك مل يكن ا�ستيعابه �صعب ًا علىطالبات مدار�س (دار احلنان) بعد مرورهن بتجربة العطاء ب�سخاء دون انتظار مقابل.
َّ
ولعل الأرقام هي ال�شاهد على جناح جتربة املدر�سة ،فقد كان بازار (دار احلنان) ي�صل عدد زواره  3500زائرة وطفل..
كما ظل يحقق �أرباح ًا متزايدة حتى �أ�صبح ريعه �إىل جانب الإ�سهام يف تكاليف دار الرعاية ،ي�سهم يف قيام �أن�شطة خريية
جديدة من بينها (مائدة الرحمن) يف �شهر رم�ضان املبارك.
 ) 2مـــائــدة الـــرحــمـــن

امتدت مائدة الرحمن الأوىل لتغطي �ساحة (دار احلنان) للمرة الأوىل يف عام (  1407ـ 1408هـ) ..وظلت متتد كل عام
يف �شهر رم�ضان ،ي�سبقها جتهيزات ت�ستغرق �شهر ًا كام ًال وتت�ضمن:
�أو ًال :اال�ستعداد
ـ ت�شكيل جلنة مائدة الرحمن ب�إ�شراف املديرة العامة للمدار�س؛ لتحديد م�س�ؤولية كل م�شاركة مبائدة الرحمن من الأق�سام
الثالثة ( حت�ضريي – ابتدائي – ثانوي ) .
عمل برامج جلمع التربعات من الطالبات واملوظفات ،و�آخر جلمعها من ال�شركات والأهايل .
خطاب لطالبات الك�شافة للم�شاركة وح�ضور يوم مائدة الرحمن .
بيان ب�أ�سماء العامالت والعاملني ،وعدد الأبناء ( من امل�شرفة على العمال والعامالت ) .
ا�ستالم ما تبقى من التربعات خالل الأعوام ال�سابقة ( من مديرة امل�شرتيات واملخازن ) .
تخ�صي�ص مكان يف املدر�سة ال�ستالم التربعات العينية ( امل�أكوالت وامللبو�سات ) .
ت�سلم التربعات املادية للم�س�ؤوله عنها ( ق�سم املحا�سبة ) .
عمل بطاقة دعوة لتوزع على جميع العامالت والعاملني بالدار .
حتديد قائمة الطعام اخلا�صة مبائدة الرحمن مع رئي�سات اللجان ،وتوزيع عملها على الطالبات واملوظفات ومطعم
املدر�سة .
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ثاني ًا :ـ خطة العمل
عقد اجتماعات مع املعلمات امل�شاركات يف العمل ( حت�ضريي – ابتدائي  -متو�سط وثانوي ) ب�إ�شراف املديرة العامة
للمدار�س.
عقد اجتماعات مع طالبات الك�شافة ومع ّلمة الن�شاط.
عقد اجتماعات مع امل�س�ؤولة يف املطعم ملناق�شة قائمة الطعام .
�شراء الألعاب والهدايا واحللويات لأطفال العاملني والعامالت �إذا مل تتوفر من خالل الطالبات �أو املتربعات.
ثالث ًا :ـ التوزيع
املرحلة الأويل :توزيع املواد الغذائية على عدد العاملني والعامالت بالدار بالت�ساوي .
املرحلة الثانية :توزيع املالب�س للعاملني والعامالت بالدار .
املرحلة الثالثة :يف نف�س يوم مائدة الرحمن ..توزيع ( عيدية ) مبلغ مادي لكل عامل وعاملة ،وتكون يف حدود � 200أو 300
ريال تقري ًبا ،ويعتمد ذلك على كمية التربعات للمدر�سة.
وعن هذا الن�شاط تقول ال�سيدة فائزة كيال »:تهدف مائدة الرحمن �إىل �إمناء اجلوانب الإن�سانية لدى الطالبات ،وتعميق
جذورها يف نفو�سهن ..ففي �شهر رم�ضان من كل عام ت�ست�ضيف الدار العاملني والعامالت يف املدار�س ،و�أق�سام ال�صيانة
والت�شغيل مع �أبنائهم لتقدم لهم الهدايا ..فت�سهم الطالبات من خالل هذا الن�شاط يف عملية توزيع ال�صدقات والزكاة «.
و�أن كان هناك من يخرج ال�صدقات والزكاة مادي ًا ،فهناك يف (دار احلنان) من كنّ ي�سعني �إىل حتفيز الآخرين على �أداء
هذا الواجب االجتماعي والديني ب�صورة ح�ضارية تربط بني البذل والعطاء و�إ�سعاد الآخرين ،وت�ؤكد ملن ال ميلك قدرة
مادية �أنه مبجهوده ي�ستطيع ت�أدية دور ال يقل وقعه �أهمية يف نفو�س املحتاجني عن تغطية حاجاتهم املادية .
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�أ�ســبـــوع الــنـظـــافــة
اليوم  :االثنني
التاريخ  14 :ربيع الآخر
ال�سنة 1412 :هـ
يوم ي�ؤرخ يف �سجالت الدار حيث دارت �أحداث امل�سرحية على م�سرح الدار التعليمي
ا�سم امل�سرحية( :هل النظافة �شعار �أم ممار�سة ؟)
خمرج امل�سرحية :املربية الفا�ضلة مديرة الدار �سي�سيل ر�شدي.
م�ساعد املخرج :وكيلتها الرائعة ال�سيدة فائزة كيال.
بطولة :مديرة الق�سم الثانوي واملتو�سط ال�سيدة هيام العوري ،وباقي اجلهاز الإداري والتعليمي ،بالإ�ضافة �إىل العديد
من املمثلني (طالبات الدار).
ولكن هذه امل�سرحية لي�ست كباقي امل�سرحيات ..نعم ،لقد كانت مرجتلة �إىل �أبعد احلدود ..ومل ن�ستعد لها ،ومل نتدرب على
�أدوارنا فيها ،ولكنها جنحت وهلل احلمد ،وكان لها وا�سع الأثر يف نفو�سنا.
فبعد انتهاء العر�ض ،و�إ�سدال ال�ستار ،دار يف عقل كل طالبة منا حوار وعالمات ا�ستفهام وا�ستنكار بل وتعجب!! ما منا�سبة

هذا احلدث؟ وهل كان جمرد ك�سر للروتني اليومي املعتاد الذي نعاين منه �أم ماذا؟.
هكذا �صورت الطالبة (البندري القودة) احلدث الذي �صادف احتفال مدر�ستها بـ (�أ�سبوع النظافة)؛ لتنقل جتربة فريدة
عا�شتها وو�صفتها جماز ًا بامل�سرحية التي ال تنتهي ب�إ�سدال ال�ستار خا�صة و�أنها قد خ ّلفت وراءها للم�شاهد �أ�سئلة ت�شحذ
تفكريه للتحليل ،وا�ستخال�ص الدرو�س الرتبوية منها.
وللم�سرحية وجه �آخر تعرفه ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي خمرجة امل�شهد الذي يتج ّلى فيه توظيفها لتخ�ص�صها يف علم االجتماع؛
لتعالج اخلط�أ بدر�س تربوي ال ميكن �أن تن�ساه الطالبات.
تقول ال�سيدة �سي�سيل:
«كنت �آخر من يغادر املدر�سة كل يوم ،ويف طريق عودتي �إىل منزيل �أمر ب�ساحات الثانوي كاملعتاد ،لكنني يف ذلك اليوم
هالني ما ر�أيته من �أو�ساخ ونفايات متتلئ بها ال�ساحة ،بالرغم من �أن احلاويات فارغة!! و�صعدت �إىل الف�صول واملمرات،
ووجدت حالها ال يقل �سوء ًا عن حال ال�ساحة اخلارجية بعد (اليوم الطويل) الذي تتناول فيه الطالبات الغداء يف املدر�سة..
() من جملة دار احلنان العدد  – 13عام 1412هـ املوافق 1992م  -بقلم الطالبة البندري نا�صر �سلطان القودة  -الثالث العلمي ( ب ) – �ص16
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فعدت �إىل مكتبي ،وات�صلت بال�سيدة ميادة ال�سباعي امل�شرفة العامة على نظافة املدار�س ،وقلت لها :هذا املبنى �أغلقيه
باملفتاح الآن ،وامنعي عامالت النظافة من تنظيف ال�ساحات.
بتعجب �شديد عجز عن حتجيم ردة الفعل التلقائية قالت ال�سيدة ميادة� :شو؟ هيك بدي اتركه؟
�أجبتها بحزم :نعم ،مع تنبيه عامالت النظافة لتح�ضري اجلرادل واملما�سح واملكان�س وجميع �أدوات النظافة وو�ضعها غد ًا
�صباح ًا يف �ساحة الق�سم الثانوي �أمام الطوابري» .
يف �صباح اليوم التايل كانت ال�ساحات املت�سخة يف ا�ستقبالنا ـ نحن الطالبات ـ والأ�سئلة املت�شحة باال�شمئزاز تتتاىل (ماهذه
الأو�ساخ؟ ،ملاذا مل يتم تنظيف املدر�سة؟) ،وبد�أ التخمني يخ ّيم على املكان بني من تقول (رمبا عامالت النظافة قد �أعلن
الإ�ضراب طلب ًا لرفع املرتبات) و�أخرى بفرح تقول( :يبدو �أن اليوم �إجازة ولن نتمكن من موا�صلة الدرا�سة� ،أتوقع �أن تطلب
منا املدر�سة العودة ملنازلنا حتى يتم تنظيف املبنى) ..وتال�شت الأ�سئلة ،وازداد التعجب مع ظهور ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي
يف طوابري املدر�سة قائلة بعد �أن �سمعت ما يكفي من الطالبات( :تت�ساءلن ملاذا مل ينظف �أحد املبنى؟ فهل يل �أن �أ�س�ألكن
من الذي ملأها بكل هذه الأو�ساخ؟).
خ ّيم ال�صمت على املكان حلظة تبادلنا خاللها النظرات ،حتى التقطت �أعيننا م�شهد �أدوات النظافة التي يحملها فريق
الإداريات واملعلمات ،واالبت�سامة على وجوههن تخفي معرفتهن بف�صول امل�سرحية الرتبوية التي �ست�شهدها هذا ال�صباح
الدار.
وكان الإعالن من ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي له وق ٌع مد ٍّو على الطوابري ،فبد�أنا نت�ساءل فيما بيننا:
«هل حق ًا قالت �أبلة �سي�سيل �إن احل�صة الأوىل ،و�إذا ا�ستدعى الأمر ح�صتني مت �إلغا�ؤهما حتى ننتهي ـ نحن الطالبات ـ من
تنظيف املدر�سة؟ « .
يف الواقع مل تكن �أمامنا مهلة للتفكري �أو اال�ستنكار ،فقد بد�أت فعلي ًا مهمة الفريق التنفيذي من �إداريات ومعلمات ،حيث مت
توزيعنا �إىل جمموعات :كل منها �أوكلت �إليه مهمة تنظيف �إحدى زوايا املكان حتت �إ�شراف الفريق التنفيذي الذي ا�ستبدل
مبا�شرة باالبت�سامة نظرة جدية ال جتدي معها التو�سالت بالعفو ،وال تنطلي عليها حماوالت االعتذار .
�أثناء مهمة التنظيف فقط �أذكر �أننا �شاهدنا اللوحات وال�شعارات التي قمنا ب�إعدادها وتعليقها قبل �أيام لتزين �أركان املدر�سة
مبنا�سبة �أ�سبوع النظافة .و�شعرنا ك�أننا ن�شاهدها للمرة الأوىل ،فثمة فارق بني �أن نع ّلق ال�شعارات وبني �أن منار�سها.
تلك التجربة اال�ستثنائية كانت تتكرر ب�صور خمتلفة حتدد �إدارة املدر�سة مالحمها خالل �أ�سبوع النظافة بح�سب ممار�سات
الطالبات و�سلوكياتهن يف املحافظة على نظافة املدر�سة ،فتتنوع ما بني املحا�ضرات والو�سائل الرتبوية وامل�سابقات .
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يــــوم الطـــالـبـــــة
اقتن�صتُ اعرتاف ًا من ال�سيدة التي طاملا وقفت �أمامها و�آالف الطالبات نرتعد خوف ًا وخ�شية من �أن تع ّنفنا على خمالفة،
�أو م�شاغبة ارتكبناها ،كنا ندرك عندما نقف �أمامها �أنه ال مفر من االعرتاف املبا�شر ،ومواجهة العقوبة املوازية جلن�س
العمل ،و�أخري ًا �سجلت اعرتافها وهي تقول:
علي ِحيل الطالبات ،وكنت �أك�شفها �سريع ًا» .حتت وقع املفاج�أة
«كنتُ طالبة م�شاغبة يف املدر�سة؛ لذلك مل تكن تنطلي َّ
�س�ألتها:
«حق ًا �أبلة �سي�سيل؟».
�أجابت»:حق ًا مل �أكن هادئة .ولكن مه ًال ،مل تكن م�شاغباتي تتجاوز حماولة ك�سر الروتني ،كما مل تتجاوز العقوبات التي
واجهتها يف مراحل الدرا�سة املختلفة ،احلرمان من امل�شاركة يف دوري ريا�ضي».
وا�ستدركت�»:أفهم طبيعة الطالبة يف هذه املرحلة التي تتوق فيها للتخل�ص من القيود ،وتبحث عن م�ساحات من احلرية،
واالنطالق؛ لذا كنا نتيح لها يف (دار احلنان) �أن متار�س احلرية �شريطة �أن تتحمل امل�س�ؤولية» .
وقد طبقت ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي هذا املفهوم يف (يوم الطالبة)� ،أو (اليوم املفتوح) .ذلك اليوم الذي تت�سلم فيه
الطالبات زمام �أمور املدر�سة بالكامل ،فيتبادلن الأدوار وامل�س�ؤوليات مع املعلمات والإداريات وحتى عامالت النظافة،
بينما جتل�س كل �أولئك الرائعات على مقاعد الطالبات ،ير�صدن التجربة ،وي�شاهدن �أنف�سهم يف مر�آة بناتهن املتقم�صات
ل�شخ�صياتهن ،والقائمات مبهامهن.
كانت حتم ًا التجربة التي لن متلك �أي �إدارة مدر�سية تطبيقها �إ َّال وهي تثق يف �أنها متلك ما يكفي من اخلربة والقدرة
ل�ضبط النظام يف كافة الظروف .فكان نظام املدر�سة اليومي ينقلب ر�أ�س ًا على عقب ليتحول �إىل فو�ضى ّ
(منظمة) تخفي
يف جعبتها حكمة وموعظة.
وعن الدرو�س الرتبوية امل�ستفادة من هذا اليوم ،تقول ال�سيدة �سي�سيل:
«اليوم املفتوح مل يكن يهدف فقط �إىل الت�سلية وك�سر الروتني ،ب�إتاحة املجال للطالبة لتمار�س ما ت�شاء من الأدوار �أو
تتخل�ص من القيود فح�سب ،ولكنه ي�أتي يف �إطار تعليم الطالبة امل�س�ؤولية عندما تعي�ش �أدوا ًرا خمتلفة متار�س من خاللها
در�سا عمل ًّيا ي�سهم يف �أن ت�شعر
مهام ال�شخ�صيات التي تقابلها كل يوم .و�إن كان ظاهر هذا اليوم املرح فباطنه يخفي ً
الطالبة بحجم اجلهد الذي تبذله الإدارة واملعلمات ،وكافة العامالت يف املدر�سة ،لتدرك بعده �أنه ال ي�صح من �أجل حلظة
مرح �أن تت�صرف ب�شكل غري م�س�ؤول يخل بنظام عمل �أحد هذه الأجهزة « ..وت�ضيف »:ل�ست قا�ضي ًا ظامل ًا ،فلم �أ�ش�أ �أن
�أحكم على الطالبات بعقوبات قبل �أن �أجعلهن يدركن عن جتربة فداحة اخلط�أ يف الإخالل بنظام املدر�سة� ،أو الت�شوي�ش
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على املعلمة �أثناء �شرح الدر�س».
كانت الطالبة ترتقب هذا اليوم بفارغ ال�صرب لتفر�ض �سيطرتها على املدر�سة ،ومن ثم تتفاج�أ ب�أن �أمامها مهمة �صعبة،
فعلى الطالبة التي قبلت التحدي �أن ت�شرح درو�س هذا اليوم ملعلمتها ،ولزميالتها يف ال�صف ،علم ًا ب�أن الدر�س لن ُيعاد
�شرحه ،و�ستقدم فيه الطالبات اختبا ًرا الحق ًا .فكان على معلمة اليوم الواحد ال�صغرية �أن جتتهد قبل �أن تتقلد هذا
املن�صب لتح�سن ال�شرح وت�ضبط ال�صف.
وب�شغف �شديد كانت تقبل الطالبة على هذا اليوم ،ولكن ما كان ي�شغلني دائم ًا هو �س�ؤال:
«كيف كان الهيكل الإداري والتعليمي يتكيف مع هذه ال�صورة املقلوبة؟».
جتيب ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي عن هذا ال�س�ؤال قائلة:
«كنا نحر�ص على تهيئة املعلمات والإداريات ،وكافة العامالت باملدر�سة ال�ستقبال هذا اليوم وهن على درجة من الإدراك
للأهداف التي نن�شدها من خو�ض الطالبة لهذه التجربة .ويف البداية كن يخ�شني من �أن يفقدن هيبتهن �أمام الطالبات،
غري �أن التجربة �أثبتت عك�س ذلك ،ففي خالل � 24ساعة عندما ت�ستعيد املدر�سة يف اليوم التايل نظامها ،كنا جند الطالبات
يتهافنت على املعلمات والإداريات اللواتي تقم�صن �شخ�صياتهن بالأم�س؛ ليقدمن لهن ال�شكر والعرفان على الدور الذي
يقمن به ،بعد �أن �شعرن بحجم امل�س�ؤولية ،وبالتقدير حيال الثقة التي منحت لهن».
وكما كانت الأدوار متبادلة كانت الثقة متبادلة بني �أفراد �أ�سرة (دار احلنان) لإجناح التجربة التي ت�ستمر طوال احل�ص�ص
الأربع الأوىل من يوم الطالبة ..فيما تخ�ص�ص الفرتة التي تليها من اليوم للم�سابقات والفقرات الإيقاعية وامل�شاهد
امل�سرحية التي تقام على م�سرح (دار احلنان) ،وقد كانت �إدارة املدر�سة تدعو اخلريجات والأمهات يف بع�ض الأحيان
حل�ضور هذا اليوم.
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احلــفــل اخلتـــامــــي
كان احلفل اخلتامي ملدار�س دار احلنان �أو (حفل التخرج) مبثابة لوحة ديناميكية ناب�ضة باحلياة ،يتم عر�ضها على
م�سرحها �سنوي ًا لت�ضم نتاج عام كامل من الإجنازات يف م�شاهد متتالية تتخللها العرو�ض امل�سرحية ،والإيقاعية واملو�سيقية
واخلطابية .وفيما يلي �أبرز مالمح تلك اللوحة.
م�سـيــرة الــتــخــرج
يف عام 1388هـ1978/م بد�أ �أول احتفال بطالبات الثانوية العامة يف م�سرية ر�سمية ،اقت�صر ح�ضورها على الأمهات..
وكاملعتاد ،بد�أت الفكرة �صغرية قبل �أن تكرب .وقبل �أن ت�أخذ �شكلها اجلديد ك�أحد �أ�ضخم العرو�ض امل�سرحية التي عرفها
املجتمع الن�سائي يف اململكة العربية ال�سعودية .
م�ســـارح دار احلــنـــان
�أن�شئ �أول م�سارح دار احلنان يف مبنى امليناء ،وكان م�سرح ًا �صغري ًا يف �ساحتها.
وعندما انتقلت املدار�س �إىل مبنى ق�صر خزام حظيت (دار احلنان) مب�سرحني:
 امل�سرح املك�شوفوهو م�شيد على م�ساحة مفتوحة كبرية ،وم��زود ب�أجهزة حديثة لل�صوت والإ���ض��اءة ،وغ��رف للتحكم خالل احلفالت
والفعاليات التي تقام عليه كفعاليات( اليوم املفتوح ) والتدريبات امل�سرحية املختلفة ..وتت�سع مدرجاته لعدد كبري من
الطالبات والزائرات ،وقد ا�ستخدم للمرة الأوىل يف حفل اخلريجات لعام 1405هـ.
 قاعة عفتوهي قاعة كربى داخلية تتكون من طابقني مب�ساحة �إجمالية  3699مرتًا مرب ًعا وهي جمهزة ب�أحدث الو�سائل ال�صوتية
وال�ضوئية والكهربائية ،كما �أنها مغلقة ومكيفة الهواء ..وميكن اعتبارها مرف ًقا م�ستق ًال بذاته عن الدار� ،إذ �إن موقعها
ي�سمح ب�إقامة املحا�ضرات وامل�ؤمترات والعرو�ض امل�سرحية املختلفة �أثناء وجود الطالبات باملدر�سة دون �إزعاجهن ..كما
يقام عليها حفل التخرج ال�سنوي لطالبات الثانوية العامة .
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قاعة االحتفاالت

كانت (دار احلنان) من خالل م�سارحها تهدف �إىل:
�	)1إقامة حفالتها ال�سنوية ،وا�ستخدام امل�سرح على مدار العام كقاعة حما�ضرات بد ًال من ا�ستئجار قاعات خارجية.
 )2خدمة املجتمع واملدار�س الأخرى حتديد ًا التي �أ�صبحت تقيم حفالتها وفعالياتها الكربى على م�سرح (دار احلنان).
 )3تزويد الطالبات بالثقة يف النف�س ،وتدريبهن على مواجهة اجلمهور من خالل الوقوف على خ�شبة امل�سرح لتقدمي
الفقرات املختلفة.
ذلك الهدف الأخري مل يكن حتقيقه �أمر ًا ي�سري ًا ،وعنه تروي ال�سيدة �أميمة مغربي -خريجة ووالدة خريجتني من دار
احلنان -جتربتها مع م�سرح دار احلنان قائلة:
«طلبت مني �إدارة مدار�س دار احلنان �أن �أق��ر�أ يف حفل تخرج ابنتي ق�صيدة من ت�أليف وال��دي حممد علي مغربي
ـ رحمه اهلل ـ فرحبت بذلك ،ولكنني اعتذرت عن ح�ضور (بروفة) للإلقاء ظن ًا مني �أن الأمر ي�سري ًا .وجاء يوم احلفل،
وحان موعد الفقرة التي �س�أقدمها ،فوقفت على خ�شبة امل�سرح ،ونظرت �إىل احل�ضور ،ومتلكتني حالة من االرتباك ،امتدت

140

مدرجات امل�سرح املك�شوف

رع�شة غريبة من نربة �صوتي �إىل يدي التي مت�سك ب�أوراق الق�صيدة ،والزمتني حتى غادرت خ�شبة امل�سرح ،و�س�ؤال واحد
يحا�صرين :كيف لطالبات (دار احلنان) من املرحلة التح�ضريية �إىل التوجيهية �أن يقفن بهذه الثقة والثبات لتقدمي
فقرات احلفل �أمام احل�شد الكبري من احل�ضور دون �أن تهتز �إحداهن من رهبة امل�سرح؟».
لعلنا ن�ستخل�ص �إجابة ال�س�ؤال الذي حيرّ ال�سيدة �أميمة مغربي من بني طيات مرحلة الإعداد للحفل ال�سنوي.
الإعداد للحفل
يبد�أ الإعداد لربنامج احلفل ال�سنوي منذ بداية العام الدرا�سي ،حيث يجري التن�سيق من ِقبل امل�شرفات واملعلمات مع
الطالبات يف الف�صول واجلمعيات املختلفة لتحديد الفقرات املقرتحة التي تنتقل مناق�شتها �إىل قاعة االجتماع مع الإدارة،
وهناك يتم اعتماد الربنامج النهائي للحفل اخلتامي.
ميتد دور الإدارة �إىل الرقابة الدقيقة التي كانت وراء ا�ستمرار كافة الفعاليات ،وعنها تقول ال�سيدة �سي�سيل:
«كنا نحر�ص على �أن نقدم حف ًال راقي ًا وهادف ًا وممتع ًا يحتوي على جميع عنا�صر الإبهار دون �أن نخرج عن الأطر
القومية ،فبد ًءا من ف�ساتني التخرج مرور ًا باحلركات الإيقاعية يف الفقرات والن�صو�ص يف امل�سرحيات والكلمات يف الأغاين
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�إىل �أزياء كل فقرة كنا منار�س رقابة دقيقة لإخراجها بال�شكل املقبول وامل�ستوى املطلوب».
ومل ي�سلم الفريق الإداري واملعلمات من تلك الرقابة ،وعنها تقول ال�سيدة فائزة كيال:
«كنا يف بداية الأمر نرتدي �أي مالب�س منا�سبة حتى �أ�صدرت مديرة املدر�سة قرارها بتوحيد الزي ليكون عبارة عن
قمي�ص �أبي�ض وتنورة �سوداء ،وقد كانت (دار احلنان) �أول من �أدخل هذا الربوتوكول حملي ًا على تنظيم احلفالت لتمييز
املنظمات وامل�شرفات عن احل�ضور».
كان احلفل �صورة �شاملة لدار احلنان ،لذلك كان يحظى باهتمام كبري من راعية (دار احلنان) الأمرية عفت الثنيان،
فكانت تعتمد برناجمه ،وحتر�ص على ح�ضوره� ،أ ّما عن ردود فعلها فتقول ال�سيدة �سي�سيل:
«كانت ت�سجل تعليقاتها ال�سلبية والإيجابية بدقة على الفقرات ،تلك الدقة كانت ت�صل �إىل احلد الذي يجعلها ت�س�ألنا
ملاذا مل تكن تلك الطالبة مبت�سمة �أثناء تقدمي فقرتها؟� ،أو ملاذا تلك كانت مرتبكة؟ ..وعندما �ساءت �صحتها ـ يرحمها اهلل
ـ كنا نذهب �إىل منزلها ونعر�ض عليها �شريط احلفل بعد انتهاءه مبا�شرة فنجدها تع ّلق �أو ت�صفق �إعجاب ًا» .
�أ ّما الدكتورة نورة ال�سعد فت�سرتجع يف مقالها مالمح تلك املتابعة وانعكا�سها على الطالبات ،فتقول:
«كنا طالبات يف مدر�سة دار احلنان التي حظيت برعايتها .ولهذا كنا نراها م��رار ًا ،وت�شاركنا احتفاالتنا ال�سنوية وغري
ال�سنوية .ما يلفت النظر يف �شخ�صيتها هو �أنها كانت تن�صت بتمعن لكل من يحدثها ،وتتابع فقرات احتفالنا ال�سنوي باهتمام،
وكان هذا يده�شنا .فقد تعودنا على ان�شغال ال�ضيفة باحلديث ملن يجاورها �أثناء تقدمي الفقرات�( ..إ َّال عفت) كانت تتمتع
باحل�ضور الإبداعي لكل من ترعى ن�شاطه ..ولقد مل�سنا هذه ال�سمات اجلميلة يف بناتها ،وتركت �آثارها يف �شخ�صياتنا .فقد
كنا ن�ستعد لالحتفال بجدية؛ لأننا ندرك �أن ح�ضور عفت الأم والرائدة لن يكون عاد ًيا ،ومالحظاتها ال ت�أتي من فراغ.


�إن هذه اجلزئية التي قد تبدو �صغرية يف �سياق القيم وال�سمات الأخرى يف مالحمها رمبا يلحظها اجلميع ،ويتعود عليها،
لكن رمبا لن يدرك مدى ت�أثريها يف �شخ�صياتنا نحن الطالبات يف تلك املرحلة من العمر ،التي منحتنا م�ؤ�ش ًرا عمل ًّيا
وتربو ًّيا ملاهية احرتام الآخرين ،وتثمني جهودهم حتى �شكوانا نحن الطالبات التي ت�صلها ـ �إ ّما مكتو ًبا �أو هاتف ًّيا  -ال
تتغا�ضى عنها ..بل حت�ضر �شخ�ص ًّيا �إىل املدر�سة ملناق�شتها معنا ،وكنا يف املرحلة الثانوية ت�ضج يف دواخلنا طموحات
العامل - ..كما ُيقال  -وكانت هي هناك لتحتوي هذا ال�ضجيج الإيجابي ،وحتتوي تطلعاتنا ،وتقيم معنا حوا ًرا تربو ًّيا
هاد ًئا ومقن ًعا ..وي�ستمر هذا احلوار حتى بعد ح�صولنا على الثانوية وطموحاتنا تتجاوز الواقع يف تلك الفرتة ..كانت
ته ّدئ االنفعاالت يف دواخلنا ،وكانت تت�أملنا بهدوء وبنظرة عميقة مل �أَ ْن َ�س َها ..وقالت لنا ما معناه :لقد ع�شت زم ًنا �أحلم
ما�ض مل تكن هناك بارقة �أمل يف تعليم املر�أة ،وحا�ضر ميوج يف
بهذه اللحظة ..كانت ٍ
يومئذ تقف على ج�سر التقاطع بني ٍ
() من مقال «عفت الثنيان ..غيمة ماطرة ور�سالة حب للوطن».
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الواقع كان حفل زفاف اخلريجة �إىل م�ستقبلها ،حيث �ستكون حرية القرار واالختيار .ذلك الإدراك كان يزداد و�ضوح ًا مع
كل درجة من درجات امل�سرية تتجاوزها اخلريجات و�صو ًال �إىل امل�سرح .وكان وقع كل خطوة ير�سخ ذات الإدراك يف نفو�س
الأمهات .فمنهن من كانت تعبرّ عن فخرها بابنتها بالتحية والت�صفيق املتناغم مع وقفات امل�سرية ،ومنهن َمن كنا جند
دموع الفرح تتحدث بني مقلتيها خمتلطة بال�سعادة والفخر واالعتزاز.
فخر ًا واعتزاز ًا كانت اخلريجات يتخذن مواقعهنّ على خ�شبة امل�سرح .وانتما ًء وامتنان ًا كن ين�شدن للمرة الأخرية ن�شيد
(دار احلنان)� ،أو لعلها كانت الأخرية على خ�شبة امل�سرح فقط ،ففي الواقع ظل ذلك الن�شيد �س ًرا من �أ�سرار خريجات (دار
احلنان) اللواتي ،و�إن التقيت بهن بعد ع�شرات ال�سنوات من التخرج جتدهن يحفظن كلمات الن�شيد بنغماته احلا�ضرة
يف ذاكرتهن .
كلمـــة اخلريجــات
متهد كلمة الوداع التي تقدمها طالبات ال�صف الثاين الثانوي لكلمة اخلريجات ،والتي تلقيها يف كل عام �إحداهن بالنيابة
عن الدفعة .وت�صفها جمدد ًا اخلريجة �أمل اجلربين بقولها:
«كانت كلمة التخرج تطرح يف تدريبات احلفل على �شكل (مناق�صة)َ ،من تنجح بال�صياغة والإلقاء �أمام (�أبله �سي�سيل)
حتظى ب�شرف متثيل دفعتها يف احلفل اخلتامي» ..وت�ضيف�« :شرف التمثيل �أدركناه ،ودر�س تكاف�ؤ الفر�ص تع ّلمناه قبل �أن
حت�سم اجلدارة النتيجة».
و�أتوقف مع �شرط املناق�صة الذي يفر�ض على من �ستقوم ب�إلقاء الكلمة �أن تكون كاتبتها .و�أبحث بف�ضويل بني طياته حتى
�أ�ضع يدي على ال�سر الذي كان يلخ�صه التفاعل .تفاعل اخلريجة مع الكلمة التي تلقيها ،وتفاعل احل�ضور معها .ف�أدرك
�أنه كان �شرط ًا حكيم ًا جعل الكلمات دوم ًا تخرج من القلب لت�صل �إىل القلب ،وحترك العقل كما ترتاق�ص مع �صدقها
امل�شاعر.
و�أعود �إىل در�س متثيل �إحدى الطالبات لدفعتها و�أترك للجربين و�صفها فتقول:
«يف يوم العر�ض التجريبي �ألقيت الكلمة و�أنا �أدرك �أن من تنجح يف �إلقاء كلمتها بثبات �أمام (�أبله �سي�سيل) �ست�صبح
م�ؤهلة لتمثيل زميالتها ،وكان ذلك الأمر كفي ًال ب�أن ت�شعر كل َمن تفكر بخو�ض التجربة بامل�س�ؤولية التي يحفزها التحدي
والرغبة ب�إثبات الذات» ..وت�ستطرد« :عندما و�صلت يف كلمتي �إىل مقطع �أ�شيد فيه بجهود خادم احلرمني ال�شريفني ،وويل
عهده الأمني نطقت ا�سميهما باللهجة النجدية العامية فا�ستوقفتني (�أبله �سي�سيل) �أمام الفريق الإداري ،واخلريجات
وامل�شاركات يف احلفل وو�ضعتني يف مواجهة معلمة اللغة العربية ،وطلبت مني �أن �أعيد قراءة الأ�سماء ،ثم طلبت من املع ّلمة
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�أن تلفظها .وما لبثت �أن �أدركت اخلط�أ اللغوي ،وكررت وراء معلمتي النطق بالف�صحى وبالت�شكيل .وكدت �أن �أوا�صل �إلقاء
الكلمة لوال �أن (�أبله �سي�سيل) ا�ستوقفتني جمدد ًا قائلة:
(بني اخلط�أ وال�صواب عملية ا�سمها الت�صحيح ..كان �أ�سلوبك جيد ًا لأنه غري متك ّلف وطبيعي ومريح ،ولكن عدم التك ّلف
يجب �أ َّال يتجاوز الأداء �إىل اللغة ،فالف�صحى هي التي جتعل اجلميع ي�شعر مبا تقر ِئني مع تباين اللهجات� ..أنت هنا ال
متثلني نف�سك ..تذكري �أنك متثلني دفعتك ومدر�ستك).
�شكرتها و�أنا �أرتعد ..وما مل �أ�ستطع فعله حينها �أفعله الآن ،و�أنا ا�ستح�ضر تلك التجربة ،ف�أبكي �شوق ًا وامتنان ًا وفخر ًا ب�أنني
تع ّلمت وطبقت وت�شرفت بتمثيل زميالتي بال�شكل املطلوب».
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التكـــريــم
وجد) والتفوق لطالبات دار احلنان كان هدف ًا يحفزه يف نفو�سهن التكرمي .فتدرك كل طالبة �أنها البد �أن تتفوق
(من ج ّد ْ
َ
لنف�سها �أو ًال ،ولتحظى بال�صعود على من�صة التكرمي يف احلفل اخلتامي ثاني ًا فتهدي لوالدتها �شهادة التقدير .مل يكن
التفوق خيار ًا يف (دار احلنان) ،بل كان �ضرورة ،وكانت حلظة التكرمي �صورة ال تغادر خميلة الطالبة �أثناء الدرا�سة
واالختبارات .من �أجل تلك اللحظة �أذكر �أننا كنا نقطع على �أنف�سنا العهود ب�أن ال جنعل ن�صيب �أمهاتنا اال�ستمتاع باحلفل
فح�سب ،بل �سرنفع ر�ؤو�سهن عالي ًا بني احل�ضور.
وقد كانت بحور التفوق مت�سعة .فللخريجات احلا�صالت على درجة االمتياز �شهادات التفوق ،ول�صاحبات البحوث العلمية
الفائزة من الطالبات وامل�شرفات وقفة �أخرى مع التكرمي ،وللمتميزات يف اجلمعيات املتخ�ص�صة ن�صيب من التقدير.
وميتد التتويج حتى ي�صل �إىل الإعالن عن (الفتاة املثالية).
امل�ســرحيــات
كانت م�سرحيات (دار احلنان) تعتمد على �سيناريوهات تقوم الطالبات بكتابة فكرتها الأ�سا�سية ،والتي تتناول �إحدى
الق�ضايا االجتماعية �أو الأمور التي مت�س حياة الفتاة يف تلك املرحلة العمرية؛ لإي�صال ر�سالة هادفة للجمهور ب�أ�سلوب جاد
�أو �ساخر .ويف الكثري من الأحيان كان يتم اللجوء �إىل املخت�صني لو�ضع اللم�سات النهائية على �صياغة ال�سيناريو� ،أو يف
بع�ض الأحيان كتابة ال�سيناريو كام ًال و�إهدائه لدار احلنان كما فعلت الأديبة ال�سعودية الدكتورة هند باغفار.
وكانت متر مراحل الإعداد للم�سرحيات بتدريبات مكثفة خارج �أوقات الدوام الدرا�سي ،تبد�أ بتجربة �أداء الطالبات اللواتي
�سيج�سدن �شخ�صيات امل�سرحية ،وتتاح لهن م�ساحة لتطوير الن�ص وال�شخ�صيات لت�ضفي كل منهن طابعها اخلا�صة على
الدور الذي �ستقوم ب�أدائه ،مع التن�سيق الختيار الأزياء املنا�سبة ،واال�ستعانة ب�أدوات (املاكيري) التي ت�ساعد على ر�سم
مالمح ال�شخ�صية ،فتخرج للجمهور م�سرحية ن�سائية  %100ت�ؤدي فيها الطالبات كافة الأدوار التي قد تتنوع بني دور فتاة
�أو امر�أة �أو رجل .ومل تكن امل�ؤثرات ال�صوتية غائبة عن م�شاهد امل�سرحية ،حيث كان فريق جمعية املو�سيقى يقوم يف العديد
من امل�سرحيات بعملية �إدخال امل�ؤثرات ال�صوتية ،والو�صالت املو�سيقية اخلا�صة امل�صاحبة للم�سرحيات .ولقيا�س جناح
امل�سرحية يف تقدمي ر�سالة هادفة كان يجري عر�ضها �أو ًال على الطالبات �ضمن فعاليات اليوم املفتوح قبل �أن يتم اعتماد
عر�ضها ب�شكل نهائي ومطور يف احلفل اخلتامي.
وعن جتربة امل�شاركة يف امل�سرحيات تقول الروائية زينب حفني:
«كنت �أحر�ص من خالل الأن�شطة الدرا�سية يف (دار احلنان) على اال�شرتاك يف جمعيتني ،الأوىل جمعية التمثيل حلبي له،
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والتي كان من اخت�صا�ص �أع�ضائها تقدمي بع�ض فقرات حفل نهاية العام ،والأخرى جمعية املكتبة ،التي كانت مت ّكنني من
القراءة واالطالع على مدى �ساعتني يف قاعتها الوا�سعة ،حيث كانت حتتوي على كتب متنوعة االجتاهات ،د�سمة امل�ضمون
�إىل جانب �إمكانية ا�ستعارة الكتب التي �أود قراءتها يف البيت .كنتُ �أطلع معلمة اللغة العربية ال�سيدة �أ�سماء احلم�صي على
ن�صو�صي الأدبية ،والتي �أدين لها اليوم بجزء من جناحي يف دنيا احلرف بف�ضل ت�شجيعها وتوجيهها يل التوجيه ال�صحيح.
يوما� :ستكونني يف امل�ستقبل م�شروع كاتبة جيدة ،لكن عليك �أن تعي دوم ًا �أن الأماين ال تتحقق �إ ّال باجلهد واملثابرة.
قالت يل ً
أنت تتقنني �أي�ض ًا التمثيل ،لقد ر�أيتك على خ�شبة امل�سرح كيف جتيدين تق ّم�ص الأدوار ،لكن �أن�صحك
ثم تابعت با�سمةِ � :
ب�أال تختاري طريق الفن ،فهو درب �شائك ووعر ،بجانب �أن عواقبه االجتماعية وخيمة ،وعليك �أن ت�ؤمني دوم ًا ب�أن «�صاحب
عيني ،وبالفعل ما �أن �أنهيت درا�ستي الثانوية حتى
بالني ك ّذاب» ،كما يقولون يف �أمثالنا ال�شعبية .و�ضعت ن�صيحتها ن�صب ّ
ن�سيت عامل امل�سرح والتمثيل بكل ما فيه ،وانغم�ستُ يف عامل الكتابة ،حبي احلقيقي الذي كان ـ وما زال ـ ي�شغل احل ّيز الأكرب
من فكري ووجداين».
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الإيقاع
دقائق ق�صرية كانت تقدم خاللها كل جمموعة من الطالبات �أدا ًء �إيقاع ًّيا و�صو ًرا ا�ستعرا�ضية مبهرة وممتعة ،ي�صطحنب
خاللها اجلمهور يف جولة مع فنون العامل .فمن الهند �إىل املك�سيك قد متر بنيوزيلندا ،وتتجول يف القارة الإفريقية،
ومتر بالدول الآ�سيوية قبل �أن ت�صل �إىل اخلليج حيث جرت العادة على اختتام احلفل ب�أوبريت خليجي ينتهي بالفلكلور
ال�سعودي ،وي�صاحب الطالبات ديكور م�سرحي خا�ص بكل لوحة ا�ستعرا�ضية.
الكوالي�س
�أ�سرار احلفل تختفي وراء الكوالي�س التي ت�صفها اخلريجة �أمل اجلربين فتقول:
«يف الكوالي�س تعلمنا كيف تتم �صياغة احلدث ..تعلمنا هناك �أن الوقوف حتت الأ�ضواء يحتاج �إىل الكثري من العمل بعيدً ا
عن الأ�ضواء ،وبعيدً ا عن ال�ضو�ضاء..
تع ّلمنا �أن الإعداد عملية طويلة ودقيقة و�شاقة من �أجل الظهور حلظة..
تع ّلمنا �أن العمل �ضمن فريق يتطلب من الفرد �أن تكون لديه مرونة عالية..
بتفان و�إخال�ص..
تع ّلمنا �أن العمل كي يخرج بال�شكل املحرتف يتحتم على امل�شارك �أن يعمل ٍ
تع ّلمنا �أن التن�سيق بني امل�شاركني ميثل اللبنة الأوىل يف التناغم واالن�سيابية التي يراها اجلمهور..
تع ّلمنا �أن اجلمهور عندما ي�صفق �إمنا ي�شيد بحجم بالعمل واجلهد املبذول ،و�أننا عندما ن�صفق بعد �أن ي�سدل ال�ستار يف فرحة
عارمة �إمنا ن�صفق لذلك املكان ولتلك املرحلة التي ال يعرفها �إ َّال َمن كان يو ًما هناك� ،أو من قد يكون خلف الكوالي�س».
انتخابات الطالبة املثالية
عندما اقرتحت ال�سيدة ندى برمدا معلمة اللغة الإجنليزية يف عام 1393/1392هـ على �إدارة املدر�سة �أن يتم �سنوي ًا تكرمي
الفتاة املثالية من بني خريجات الثانوية العامة ،مل يكن يخطر ببالها �أن تلك الفكرة �ستتحول على يد �إدارة املدر�سة �إىل
�أول جتربة انتخابية تخو�ضها الفتاة ال�سعودية على م�ستوى اململكة .
هكذا بد�أت الفكرة ،وا�ستمرت نحو عقد من الزمان ،حملت خالله ( )9طالبات اللقب برت�شيح املعلمات فقط .حتى �أعلنت
ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي يف عام 1400هـ 1401/هـ عن وقفة هامة لتدخل تلك التجربة يف مرحلة انتقالية ،تقول عنها:
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«كربت (دار احلنان) ،كما كربت معها التجربة ،ووجدنا �أنه علينا �أن نتوقف ذلك العام لن�ستدرك بع�ض الأخطاء ،ونعيد
�صياغة الفكرة مبا يتنا�سب مع االهتمام الكبري الذي باتت تلقاه من ِقبل الطالبات والأهايل .ومبا يتوافق مع حجم اللقب الذي
حتظى به الفائزة .ف�أردنا �أن تتحول �إىل جتربة انتخابية متكاملة ،ي�شارك فيها اجلميع ،وت�ستفيد منها املر�شحة والناخبة».
وقد ت�ضمنت نقطة التح ّول �إر�ساء ملفاهيم االنتخابات ،ون�ش ًرا لثقافتها بني الطالبات ،و�إعال ًنا عن ال�شروط الواجب توافرها
يف الطالبة املنتخبة ،والأهم �إتاحة املجال جلميع الطالبات للت�صويت يف االنتخابات ..بل و�أذكر �أننا بتلقائية �شديدة يف
ال�صف الثالث الثانوي عندما �أزف املوعد املنتظر النتخاب طالبات املرحلة الثانوية للفتاة املثالية قمنا بحملة انتخابية
ملر�شحتنا ا�شتعلت معها حدة التناف�س ،واكتمل بها الربنامج االنتخابي ،وهكذا خطوة بخطوة كانت تن�ضج التجربة .
التجربة االنتخابية من املجتمع ال�صغري للمجتمع الكبري
«بد�أت ال�ستارة تفتح �شيئ ًا ف�شيئ ًا على م�شاهد جديدة يف ف�صول تاريخ املر�أة ال�سعودية .يف امل�شهد اجلديد� ،ستكون ملى
عبدالعزيز ال�سليمان ،ون�شوى عبدالهادي طاهر البطلتني .فهما �أول �سيدتي �أعمال ح�صلتا على مقعد يف جمل�س �إدارة
الغرفة التجارية ال�صناعية يف جدة ،منذ ت�شكيلها قبل �أكرث من  60عام ًا تقريب ًا ،ولتكونا �صوت ًا فاع ًال ،للمر�أة ال�سعودية ،كما
�أنهما �ستعمالن �إىل جانب رجال الأعمال يف و�ضع خطة تعتمد على وجود املر�أة وم�شاركتها يف �أي قرار اقت�صادي م�ستقبلي».
هكذا �أعلنت وكالة رويرتز خرب الفوز التاريخي يف انتخابات غرفة جدة قبل �أن ينق�ضي عام 2005م .و�أنقل اخلرب و�أنا
�أ�ست�ضيف �إحدى الفائزتني يف �أول انتخابات �سعودية ت�شارك بها الن�ساء على م�ستوى الغرف التجارية ،و�أذكر ب�أنهما كانتا
من خريجات (دار احلنان) وخ�ضن التجربة االنتخابية على مقاعد الدرا�سة قبل �أن يخ�ضنها الحق ًا يف احلياة والعمل.
التقيت بال�سيدة ن�شوى طاهر و�أنا �أحاول �أن �أتل ّم�س امتداد ًا لدار احلنان املدر�سة والتجربة على هذا النجاح الذي حققته
فتقول:
«باخت�صار لقد �شكلت (دار احلنان) �شخ�صيتي و�أن�ضجتها ،فقد كانت متنحنا احلرية امل�ؤطرة التي تكفل الإجناز دون �أن
وتوجهنا وت�ستمع �إلينا متيحة �أمامنا جما ًال وا�سع ًا للتفكري والإبداع ،ف�شعرنا �أننا جزء
ت�ؤدي �إىل الفو�ضى .وكانت تع ّلمنا ّ
منها كمجتمع �صغري ،وع ّلمتنا كيف يجب �أن تكون م�س�ؤوليتنا نحو املجتمع واجلماعة .وكان نتاج ًا طبيعي ًا لذلك �أن ن�صبح
مبادرات يف خطواتنا بعد �أن ع ّلمتنا كيف نبادر ون�شارك ،ونكون جز ًءا من جمموعة العمل ،فنخدم جمتمعنا ،ونحتفي مع ًا
بالإنتاج والإجناز ..وبالرغم من �أن انتخابات الفتاة املثالية كانت على عهدي تبدو يف ظاهرها ب�سيطة �إ َّال �أنها ب�شكل �أو
ب�آخر وطنت �أنف�سنا على التناف�س من �أجل التميز ..وظل بعد تخرجنا ي�شدنا �إىل دار احلنان احلنني واالنتماء ،فتابعنا
خطواتها ،ومل�سنا تطور فكرة االنتخابات وطبقناها يف احلياة».
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لعل �إ�شارة ال�سيدة ن�شوى طاهر الأخرية نبهتني �إىل �أن �أثر جتارب (دار احلنان) مل يقت�صر على من عا�صرها عن قرب .فقد
كانت يف الواقع حمط �أنظار املجتمع ،وكما ظلت ن�شوى طاهر كخريجة تتابع خطوات املدر�سة ،كانت هناك �آالف ال�سيدات
اللواتي يراقنب تلك التجارب ،ويتوافدن على حفالت التخرج ال�سنوية التي تقيمها ليع�شن �أجواء الإعالن عن نتيجة االنتخابات
النهائية للفتاة املثالية .فكانت بذرة زرعتها (دار احلنان) يف قلب املجتمع لرت�سي مفهوم ًا جديد ًا ي�س ّمى «االنتخابات».
ال�شروط الواجب توافرها يف الطالبة املثالية
	�أن تكون متفوقة علميا ( امتياز) .
يجر عليها �أي عقوبة خطية� ،أو �إنذار لويل الأمر .
	�أن تكون على م�ستوى خلقي و�أدبي طيلة مدة درا�ستها الثانوية ،ومل ِ
	�أن تكون لها دور فعال وبارز يف الن�شاط املدر�سي .
	�أن تكون الأولوية للطالبة التي �أم�ضت درا�ستها االبتدائية واملتو�سطة والثانوية بدار احلنان .
	�أن تكون متعاونة ومتجاوبة وحمبوبة من ِقبل زميالتها ومدر�ساتها و�إدارتها .
	�أن تكون معروفة على م�ستوى املرحلتني املتو�سطة والثانوية بتفوقها العلمي ،وتعاونها ،ون�شاطها وح�سن �سريها و�سلوكها.
�أن يتم اختيارها من ِقبل جميع طالبات املرحلة الثانوية بق�سميها ..ثم يعزز االختيار بطالبات الثانوية العامة (هذا
بعد تر�شيح وت�صفية ثالث طالبات �أو �أكرث من الثانوية العامة).
	�أن ي�ؤخذ الت�صويت النهائي يف االختيار من ِقبل مدر�سات و�إداريات املرحلة الثانوية واملتو�سطة ب�أكملها .
ال مانع من اختيار طالبة غري �سعودية �إذا توافرت فيها �شروط الطالبة املثالية ،و�إن مل تتوافر يف طالبة �سعودية ،ولكن
�إذا ت�ساوت الطالبتان فالأحقية للطالبات ال�سعوديات.
�إذا تقاربت طالبتان يف توافر ال�شروط ال مانع من �أن تفوز الأح�سن بلقب الطالبة املثالية ،والأخرى تفوز بجائزة
تقديرية �إذا كانت الأخرى غري �سعودية.
	�إذا ت�ساوت يف العالمات النهائية طالبتان �سعوديتان يكون لهما حق الفوز بلقب الطالبة املثالية.
	�أن ال تكون الطالبة املثالية ابنة مد ِّر�سة �أو �إدارية تابعة للمرحلة الثانوية �أو املتو�سطة.
التقييم بو�ضع عالمات لكل نقطة تتميز بها الطالبة ،ويكون جمموع العالمات هو احلد الفا�صل الذي �سيعطي الطالبة
مثاليتها.
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خطوات تقييم الطالبة املثالية
 - 1امل�ستوى العلمي :يتم حتديد الطالبات ذات االمتياز ،واالمتياز املرتفع من خالل الك�شوفات اخلا�صة بذلك .
 - 2بعد اخلطوة ال�سابقة يتم االجتماع مع املديرة لتحديد ال�شروط الواجب توافرها يف الطالبة املثالية .
 - 3عر�ض جميع �أ�سماء الطالبات املر�شحات للقب �أثناء الطوابري .
 - 4الن�شاط الالمنهجي (املجموع  ،)20واالن�ضباط وح�سن الت�صرف املجموع ( 20درجة):
يتم التقييم من خالل الإداري��ات باملرحلة الثانوية ،حيث جتتمع املديرة وامل�ساعدات والإداري��ات لإعطاء الدرجات
للطالبات يف ك�شف منف�صل يدرج به البنود اخلا�صة بالن�شاط الالمنهجي وااللتزام وحت ّمل امل�س�ؤولية حيث يتم تعبئة
اجلدول بالإجماع .
 - 5الدرا�سة يف دار احلنان (املجموع  :)30يتم معرفته من خالل �ش�ؤون طالبات ،حيث يتم حتديد املراحل التي �أمتت فيها
الطالبة درا�ستها باملدر�سة .
 - 6بعد اخلطوات ال�سابقة يتم ت�صفية الطالبات ،فيدرج يف الك�شف فقط �أ�سماء الطالبات الالتي ح�صلن على ن�سبة %90
فما فوق من التقييم ال�سابق ،وهن اللواتي ير�شحن من ِقبل املعلمات.
 - 7عالقتها بالزميالت وطالبات املدر�سة ( 15درجة) ،وعالقاتها باملدر�سات ( 8درجات):
يتم التقييم من ِقبل املعلمات حيث توزع ك�شوفات على معلمات الثانوية العامة لتعبئة البنود اخلا�صة بالعالقات العامة،
وبعد تعبئتها من ِقبل كل معلمة ،حيث تقيم كل معلمة وف ًقا ملا تراه منا�س ًبا ،ثم تقوم امل�شرفة االجتماعية ب�أخذ متو�سط
الآراء وو�ضعه يف اجلدول.
 - 8عالقتها بالإدارة ( 7درجات) :يتم التقييم من قبل الإداريات كل على ِحدة ،حيث تق ّيم كل �إدارية وف ًقا ملا تراه منا�س ًبا
ثم تقوم امل�شرفة االجتماعية ب�أخذ متو�سط الآراء وو�ضعه يف اجلدول .
 - 9بعد التقييم ال�سابق تتم عملية (الت�صفية) من قبل الإدارة بتحديد �أ�سماء الطالبات املر�شحات للطالبة املثالية بحيث
ال يتجاوز عددهن � 3أو  4طالبات .
 - 10يتم عر�ض الأ�سماء املر�شحة على طالبات املرحلة الثانوية ،حيث ي�ؤخذ ب�آرائهن ،وكذلك يتم عر�ض الأ�سماء على
املعلمات حيث ي�ؤخذ ب�آرائهن .
 (( – 11هذه اخلطوات �سرية ))
يتم فرز �آراء الطالبات من ِقبل امل�شرفة على املدار�س ،ووكيلة ال�ش�ؤون التعليمية (فقط) ،حيث ي�ضرب �صوت الطالبة
يف (.)1
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يتم فرز �آراء املعلمات من ِقبل امل�شرفة العامة للمدار�س ،ووكيلة ال�ش�ؤون التعليمية (فقط) ،حيث ي�ضرب �صوت
املعلمة يف (.)2
 – 12يظل ا�سم الطالبة املثالية �سر ًا بني امل�شرفة العامة ،ووكيلة ال�ش�ؤون التعليمية ،وال يعلن عنه �إ َّال يف حفل التخرج �أمام
جميع احل�ضور.
قائمة ب�أ�سماء الطالبات املثاليات من عام 1393/1392هـ �إىل 1425/1424هـ
 ) 1م�شاعل ماجد عبدالعزيز �آل �سعود 1393/1392هـ
 ) 2رندا حممد عو�ض بن الدن 1394/1393هـ
 ) 3مي حممد كمال الدين �أبو ال�سعود 1395/1394هـ
 ) 4العنود حممد �سليمان العنرب 1395/1394هـ
 ) 5عائ�شة مكرم �صديقي 1396/1395هـ
 ) 6منرية خالد �أحمد باحلمر 1397/1396هـ
 ) 7نورة عبداهلل حممد باروم 1398/1397هـ
 ) 8مها �أحمد ح�سن فتيحي 1399/1398هـ
 ) 9نهى مازن �أحمد ال�شقريي 1400/1399هـ
 ) 10مل تنتخب 1400هـ 1401/هـ
 ) 11نادين في�صل �سعيد بن زقر 1402/1401هـ
 ) 12منال �سليمان عبدالقادر فقيه 1403/1402هـ
 ) 13هناء لقمان حممد يون�س حكيم 1404/1403هـ
 ) 14حنان ح�سن عمر بلخي 1405/1404هـ
 ) 15لينا ن�ش�أت زكي ها�شم 1406/1405هـ
� ) 16سمر مدين عبدالقادر عالقي 1407/1406هـ
� ) 17شفيقة ال�شريف حممد ال�شنربي 1408/1407هـ
 ) 18جهينة حممد عجاج 1409/1408هـ
� ) 19سهر حممد نور بخاري 1410/1409هـ
 ) 20ربى حممد عجاج 1411/1410هـ
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 )21منى غنيم �أحمد عمران احلربي 1412/1411هـ
� ) 22أمل بندر عبداملح�سن بن جربين 1413/1412هـ
 ) 23رنا غازي �شطا 1414/1413هـ
� ) 24سفانة ربيع �صادق دحالن 1415/1414هـ
 )25جنوان خالد حممد مرزوقي 1415/1414هـ
� ) 26أروى حممد عجاج 1417/1416هـ
 ) 27ابتهال عبدالرحمن العمودي 1418/1417هـ
 ) 28نورة نايف حمزة ال�سحلي 1419/1418هـ
 ) 29فلوة عبدالكرمي عبدالعزيز �أبوخ�ضري 1420/1419هـ
 ) 30دعاء عبداحلفيظ بوقري 1421/1420هـ
 ) 31حنني عبداحلفيظ بوقري 1422/1421هـ
 ) 32دالية حممد ابراهيم قطان 1423/1422هـ
 ) 33زينة �سعد الدين القي�سي 1424/1423هـ
 ) 34ود طالل عبداهلل �أبوزنادة 1425/1424هـ
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�إغــــالق دار احلــنـــان
تغي ،ف�إىل جانب ما �سبق الإ�شارة �إليه عن عامل املكان الذي �أ ّدى �إىل انخفا�ض الت�سجيل يف املراحل
ثمة �شيء كان قد رّ
الأوىل مبدار�س دار احلنان منذ عام 1412هـ �إىل 1424هـ ،تدخلت كذلك عوامل الزمان والإن�سان .وجتدر هنا اال�ستعانة
بقول الأمرية لولوة يف مطلع الباب الثالث»:دار احلنان كانت نتاج قرار اتّخذه الوعي االجتماعي».
بعد مرور ن�صف قرن من الزمان على ت�أ�سي�س مدار�س دار احلنان� ،أعلنت الأمرية �سارة الفي�صل عام 1425هـ يف قاعة
اجتماعها بالإدارة قرار �إغالق مدار�س دار احلنان ،م�صحوب ًا بدمعة �سقطت من عينها حتمل �صورة حلم والدتها عندما
كان وليد ًا ،وتبعتها دمعة �أخرى حتمل �صورة الواقع يف يوبيله الذهبي بعد  50عام ًا م�ضت على ت�أ�سي�س دار احلنان.
كان اخلرب مفاجئ ًا ووقعه مدوي ًا ،ر�صدته يف نفو�س خريجات الدار ـ �آنذاك ـ فرتاوح بني م�شاعر حزن و�صدمة وغ�ضب
يداخلها �إح�سا�س بالأمل ،وتختلط به بع�ض م�شاعر الندم� ،أما الوجه الآخر فكان وقفة مع النف�س مل�ستها عندما توا�صلت ـ
�آنذاك ـ مع عدد من اخلريجات �أثناء �إعدادي مللف �إلكرتوين عن مدار�س دار احلنان .وكل ذلك حملته وو�ضعه على طاولة
الأمرية لولوة الفي�صل لأ�ستدعي �شفافيتها من جديد ،و�أبحث عن �إجابة ال�س�ؤال احلائر.
ملاذا مت �إغالق دار احلنان؟
مل �أجنح يف جتريد �س�ؤايل من العواطف ،ف�أرفقته مب�شاعر اخلريجات اللواتي يعتربن �أن (دار احلنان) هي التاريخ
والرمز واملنارة التي انطلق منها �أول نداء لتعليم الن�ساء يف اململكة ،فكيف �أغلقت �أبوابها؟ وملاذا؟
قاطعتني َمن متلك الإجابة بهدوء ي�شوبه التعاطف ،وتو�ضيح يغ ّلفه ال�صدق فقالت:
«مل يكن الهدف من ت�أ�سي�س (دار احلنان) �أن ت�صبح يوم ًا جمرد معلم ًا تاريخ ًا يذكرنا مبناه مبا�ضيه ،وال جمرد رمز
لتجربة خالدة ،وال �صرح ًا تعليمي ًا تقليدي ًا نرفع عليه ا�سم والدي ووالدتي ـ رحمهما اهلل ـ ولكن (دار احلنان) هي ابنة
هذا املجتمع� ،أيقظت بداخله الرغبة بتعليم بناته تعليم ًا حديث ًا ومتطور ًا ومن ثم تفاعلت مع ا�ستجابته ،ووا�صلت م�سريتها
بدعمه وقناعته» ..و�أ�ضافت»:نعم ،لقد �أ�س�ستها والدتي ،ولكنها ا�ستمدت ا�ستمراريتها من املجتمع الذي �آمن بدورها� .أمل
�أخربك منذ البداية �أنها كانت نتاج قرار اتخذه املجتمع؟».
تغي �إذن؟
ما الذي رّ
تغي هو كل ذلك جمتمع ًا»».
ت�ستطرد الأمرية لولوة حديثها قائلة »:الذي رّ
مل يكن بو�سعي �أن �أ�ستبعد عن تلك املكا�شفة كل الأ�سئلة التي تدور يف خاطر اخلريجات ،ف�س�ألتها �إن كان

156

الفتتاح (كلية عفت) دور يف �إغالق املدر�سة ،خا�صة و�أنها ا�ستخدمت بع�ض مبانيها ..ف�أجابت:
«�إطالق ًا ،لقد كانت اخلطة لت�أ�سي�س الكلية قائمة منذ �أن مت �إن�شاء املبنى الكائن يف ق�صر خزام ،وكان يت�سع للمدر�سة
والكلية ،ولكن تراجع عدد طالبات املدر�سة يف ال�سنوات الأخرية ،واجتاه الأهايل �إىل املدار�س املوجودة يف �شمال جدة
جعلنا جنري بع�ض التغيريات يف تخ�صي�ص املباين».
تداخلتُ معها مت�سائلة �إن كان اختيار موقع املدر�سة غري موفق منذ البداية ،ف�أجابت:
«عندما وقع االختيار على موقع املدر�سة كان منا�سب ًا لأهدافها يف ذلك الزمن ،حيث كانت جميع املدار�س تتجه لبناء
مبانيها يف �شمال جدة .ولو كنا اجتهنا معها النح�صر دورنا على تلبية مطالب الفئة الرثية ،ومل تكن لتتوفر مدر�سة واحدة
جيدة يف هذه املنطقة التي كانت ال تزال �أ�سر كثرية ت�سكنها ..كان موقع املبنى منا�سب ًا للخم�سة ع�شر عام ًا التي تلت
افتتاحه ،وظل �سكان ال�شمال و�سكان اجلنوب ير�سلون بناتهن �إىل املدر�سة� ..أ ّما بعد ذلك بد�أنا نالحظ تراجع ًا يف عدد
مما ي�شري �إىل ان�سحاب فئة مهمة هي �سكان ال�شمال من املدر�سة،
الطالبات امللتحقات باملراحل التح�ضريية واالبتدائيةّ ،
وهذا �أ ّدى �إىل فقدان التوازن الذي كنا نحر�ص عليه لتندمج يف املدر�سة خمتلف فئات املجتمع ،وتن�سجم وتتفاعل وت�ستفيد
من الربامج التعليمية اخلا�صة التي كانت تقدمها دار احلنان».
�سبقتني حريتني ف�س�ألتها:
«من َنلوم �إذن؟»
ف�أجابت:
«ل�ست �ألوم �أحد ًا ،بل �أتفهم متام ًا ما حدث كما �أرجو �أن يتفهم اجلميع �أن القرار قد فر�ض نف�سه علينا ..و�أنا على ثقة ب�أن
كل من ارتبط بدار احلنان ،و�شعر بالأ�سى لإغالقها مل يكن لري�ضى ب�أن ت�ستمر كمجرد مدر�سة دون �أن حتتفظ مبقومات
التميز والريادة».
الحظتُ اجلدية على مالحمها ،و�شعرت بالإرادة يف نرباتها ،ويبدو �أنها اختارت �أن تنتقل من زاوية
العواطف واالتهامات �إىل الواقع والآلية ،فقالت:
«علينا �أن ندرك ب�أن والدتي ـ رحمها اهلل ـ قد رحلت ،و�أننا ـ �أبناءها وبناتها ـ قد نرحل بعدها ،فهذه �س َّنة احلياة� ..أ ّما دار
احلنان فيجب �أن تبقى»� ..صمتت للحظات تهي�أتُ خاللها ال�ستقبال الأمل ،ثم ا�ستطردت »:بقرار �أهلها ورغبة خريجاتها
�ستعود ب�إذن اهلل ،وب�آلية تكفل امتداد الرعاية لها من �أ�سرتها الكبرية يف املجتمع ..كل من �آمن بر�سالتها �سيحتفل قريب ًا
بعودتها ،وكما كانت ثورة يف ع�صرها ب�إر�سائها ملفاهيم التعليم احلديثة نخطط لها عودة تواكب بها �أحدث الأنظمة
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التعليمية والربامج املتطورة لتكون بداية جديدة بحجم البداية القدمية».
متى �ستعود؟� ..س�ؤال مل � َ
أحظ باحل�صول على �إجابته ،حتّى �أعلنت (دار احلنان) عن حفلها التاريخي يف
عام 2006م ،حيث جمعت خريجات خم�سة عقود من الزمان لتعلن عن م�سرية جديدة �ستنطلق مب�شيئة
اهلل يف العام الدرا�سي 2008-2007م املوافق 1429-1428هـ.
تذكرتُ عندها وعد الأمرية لولوة ،وتذكرت مقولة الأمرية عفت ـ رحمها اهلل ـ:
(�أو�صيت �أبنائي وبناتي جميع ًا ب�إمتام م�شروع دار احلنان من بعدي).
ون�شهد ب�أنهم قد فعلوا.
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افتتاح املدر�سة اجلديدة
1429-1428هـ 2008-2007 ،م

مبنى حي الزهراء
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قـــالـــوا عنهـــا ولهـــا
امللك في�صل ـ يرحمه اهلل ـ
لقد �سررت مبا ر�أيت ،و�آمل �أن يكون التوفيق والنجاح رفيق اجلهود التي تبذل ل�صالح الن�شء  ،ف�سريوا على بركة اهلل،
واهلل معكم  ،واجعلوا هدفكم ن�صرة الإ�سالم والعروبة .
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري م�شعل بن عبدالعزيز
يطيب يل �أن �أنتهز الفر�صة ال�سعيدة التي �أزور فيها مدر�سة دار احلنان اخلالدة؛ لأعرب عن �شعوري العظيم ملا مل�سته
ور�أيته فيها من م�ؤهالت و�أدوات قلما يوجد لها نظري.
و�إنه لفخر كبري لهذه املدر�سة التي تعترب �أم املدار�س للبنات يف هذه اململكة الفتية ،راجياً من اهلل العلي القدير �أن
تكون �إحدى الدعائم الكربى لرفع م�ستوى بناتنا ،يف ظل رائد النه�ضة جاللة امللك في�صل ،وال يفوتني �أن �أعرب حلرم
جاللته امل�صونة عن تقديري وتقدير اجلميع لهذا العمل اجلليل الإن�ساين وعلى ر�أ�سهن �سي�سيل �إبراهيم ر�شدي.
وفق اهلل اجلميع لرفعة هذا الوطن يف دينه ودنياه  ..وال�سالم .
�صاحبة ال�سمو امللكي م�شاعل بنت ماجد بن عبد العزيز
(دار احلنان) تعترب بالن�سبة يل متعة العلم وف�ضوله ،ومل �أحل��ظ مدر�سات تركن الأث��ر يف نف�سي كما هو حا�صل
بالن�سبة للدار ومدر�ساتها ،ويكفيني �أن �أذكر �أنني حظيت ب�أن �أكون تلميذة لل�سيدة �أ�سماء احلم�صي ،وال�سيدة جالة
�أباظة ،والكثري منهن جزاهن اهلل عنا �ألف خري.
روحا.
دار احلنان مل ترتك نف�سي حلظة ،ف�إىل يومنا هذا �أ�شعر �أنني تركتها ج�سدًا ال ً
ريا �أ�شكر دار احلنان ـ رعاها اهلل ـ فالنف�س تفي�ض �شو ًقا �إىل �أيامها ،لكن اعتزازنا ب�أننا من خريجاتها �شعور متدفق
�أخ ً
ميلأ النف�س وال يفوقه �شيء.
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبداهلل الفي�صل ـ يرحمه اهلل ـ
ر�أيت ما �أثلج �صدري من م�شروع جبار ،وجهد موفق ،منح اهلل الوالدة الأجر والثواب وجزاها باجلنة.
طريفة ال�شويعر
�إن الإجناز املتم ّيز �إمنا هو نتاج للجهود املق�صودة ،واملتطلعة لتحقيق مزيد من الطموح والأداء البناء.
لقد مل�ست خالل زيارتي ملعر�ض الكتاب اخلام�س والع�شرين عديدًا من الأبحاث والدرا�سات اجلادة التي جت�سد تكاثف
ج�سد عديدًا من جوانب االحتفاء بذكرى توحيد اململكة.
اجلهود ،وكان هناك �إنتاج فني وتراثي ّ
متنياتي لكن مبزيد من العطاء املم ّيز ،ولري ِع اهلل جهودكن باخلري والربكة.
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فريدة احل�سون
�إنه ملن دواعي �سروري وافتخاري �أن �أ�سطر كلمة تقدير و�شكر ملديرة املدر�سة الفا�ضلة الأ�ستاذة �سي�سيل ر�شدي ،وللقائمات
على مدر�سة دار احلنان ،وذلك ملا مل�سته من جهود مثمرة و�إجنازات جبارة يف �صرح �شامخ اعتاد العطاء من �أجل النهو�ض
مب�ستوى العملية التعليمية والرتبوية ،وال�سعي لبناء �شخ�صيات واعية متكاملة تكون لبنات قوية يف جمتمع ناه�ض.
راجني املوىل �أن يكلل اجلهود الدائمة بالتوفيق.
مع عميق تقديري..
�صافيناز حممود ب�شار
�أ�سعدين ما �شاهدت من جهود فيا�ضة ومثمرة مبعر�ض �أعمال الطالبات الفنية ،و�أن�شطتهن املنهجية والالمنهجية
لهذا العام 1412هـ �إىل جانب الإجنازات املفيدة فيما يخ�ص الأبحاث العلمية متنوعة املوا�ضيع .وال ي�سعني �إ َّال �أن �أوجه
�شكري وتقديري للجهود املخل�صة من جميع القائمات يف جمال الرتبية والتعليم والطالبات على �إجناح هذا العمل
الهادف ،ويف مقدمتهن ال�سيدة �سي�سيل �إبراهيم ر�شدي (امل�شرفة العامة للدار).
�أ�س�أل اهلل دوام التقدم والتوفيق يف جميع الأعمال.
�سي�سيل �إبراهيم ر�شدي
دار احلنان كربى بناتي ،فقد احت�ضنتها طفلة ر�ضيعة ،ورعيتها خالل �سنوات طفولتها ،وتعهدت منوها وتطورها بكل
العناية واالهتمام ..ورمبا كنت �شديدة عليها ،وبالأحرى قا�سية خالل فرتة املراهقة ،وذلك عندما كانت (دار احلنان)
يف ح ّيز التخطيط والتجارب واالنتقال من املبنى يف طريق امليناء �إىل مبنى املطار القدمي.
عرو�سا فاتنة حمط الأنظار ..تعرتي
� ّأما الآن ..فها هي ذي ابنتي قد كربت ،و�أدركت ريعان ال�شباب وال�صبا ،و�أ�صبحت
ً
الغرية منها قلوب العرائ�س ..وتتطلع �إليها ال�صغريات كمثل �أعلى يحبنب الو�صول �إليه.
� ّأم��ا عن �شعوري �إزاء �أحبتي فيها فهو ال يعدو �أن يكون �شعور �أي �أم تفخر ب�أ�سرتها ..فطالبات ال��دار كلهن بناتي..
وبنات بناتي ..و َم��ن تخرجن منها هن بالتايل �أمهات وج��دات بناتي ..و�أغلى بناتي و�أحبهن �إىل نف�سي من غدون
اليوم زميالت يل يف العمل� -سواء يف دار احلنان �أو �أي جمال يف جماالت احلياة العملية -ي�ساعدننا للنهو�ض بالفتاة
ال�سعودية ،والعمل لرفعة وطننا املعطاء.

من �أقوال خريجات عملن يف دار احلنان
فائزة عبداهلل كيال
دار احلنان هي امل�شوار الذي ال ينتهي يف حياتي ،احتوتني طالبة ،فع�شت بني �أركانها �أروع �أيام طفولتي ومراهقتي.
غر�ست يف �أعماقي كل املعاين اجلميلة ،وطبعتني باجلدية والإخال�ص وال�ضمري والأمل املتوثب نحو الأف�ضل دائماً.
وملا �شاء قدري �أن حتتويني ثانية كموظفة ،حاولت �أن �أرد لها بع�ض الذي طبعته يف �أعماقي ،فبادلتها الإخال�ص
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واملحبة ،وبقيت تلميذة يف حمرابها.
در�سا جديدًا يف فن الإدارة والقيادة املثلى ،و�س�أظل فيها كذلك طاملا بقيت حمبتها يف �أعماقي باقية،
�أتعلم يف كل يوم ً
ولطاملا بقيت قدرتي على العطاء باقية �أي�ضاً.
�أريج حممد فدا
التحقت بدار احلنان و�أنا طفلة يف الرابعة من عمري ..وفيها تعلمت معاين كثرية :احلب ..االلتزام ..حت ّمل امل�س�ؤولية.
وباحلب عدت لأكون ع�ض ًوا عام ً
ال ي�ساهم يف تو�صيل الر�سالة التي من �أجلها وجدت دار احلنان ..ولعلني جنحت!!
و �أردد دائماً ( �أحبك يا �أبله �سي�سيل)؛ لأنها الرمز الباقي �أبدا لدار احلنان.
نور الهدى الري
دار احلنان هي بيتي الأول والثاين ،انتمي �إليها ،و�أحب كل جدار فيها ،وقد ت�أكدت من هذا الإح�سا�س عندما ا�ضطرتني
ظروف مر�ضي للغياب ملدة �ستة �أ�شهر خارج جدة.
فعند عودتي �أح�س�ست �أنني �أري��د �أن �أحت�ضن كل من�سوباتها ،وعلى ر�أ�سهن ال�سيدة املديرة العامة من �شدة لهفتي
وا�شتياقي لكل ركن فيها.
�أدامها اهلل مت�ألقة دائما.
نور حممد نور رحيمي
رغبت يف �أن تكون دار احلنان املكان الذي �أغر�س فيه بذور جهدي وعملي.
عبري �أحمد كابلي
داري احلبيبة ..حبك هوى �سكن �شغاف القلوب ،وم�سرية تقدمك منار ي�ضيء الدروب ،و�أ�سمى مطامعي بقاء راية
عزك �أبد الدهور.
�سهري �سليمان �سالمة
دار احلنان مدر�ستي التي �أراها من زوايا خمتلفة ،فقد عرفتها كطالبة ..تعلمت فيها ،وكونت �أجمل ال�صداقات التي
ا�ستمرت معي �إىل اليوم ،كما ا�ستمرت ذكرياتي معها و�أنا �أقدم فقرات �إحدى حفالتها� ،أو و�أنا �أ�شارك يف امل�ساجالت
ال�شعرية التي كانت ت�شعل احلما�س بني طالبات الق�سمني العلمي والأدبي� ،أو و�أنا �أحمل علم اململكة يف مقدمة م�سرية
الك�شافة و�أ�شارك يف رحالتها.
وعدت �إليها كمعلمة للغة الإجنليزية ،ف�أحببتها �أكرث و�سعيت لكي �أجعل طالباتي يع�شن التجربة املميزة التي ع�شتها
و�أك�ثر ،وكما علمتني الريادة �سعدت ب�أن يكون طالباتي �صاحبات الريادة يف تقدمي �أول بحث باللغة الإجنليزية يف
�أ�سبوع الكتاب ،ومن ثم �أول م�سرحية باللغة الإجنليزية.
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وعندما غادرتها للعمل يف التوجيه الرتبوي ،كنت �أ�سعد ب�سماع �أخبارها و�أفتخر ب�أنني ابنتها ،و�أ�شعر بارتباطي الوثيق
بها والزلت.
روال حممد �سكيك
ق�ضيت يف داري �أحلى و�أ�سعد �أيام حياتي ،فهي احلياة املرحة.
ـ من �أقوال خريجات دار احلنان
مها �أحمد فتيحي
احلمد هلل رب العاملني الذي جمع ال�سنوات يف ليلة ..جمعنا اهلل يف جنان الفردو�س بعمل �صالح ،وبقلب حمب حتت ظل
عر�ش الرحمن ويف جوار احلبيب امل�صطفى ..رزقنا اهلل حبه وحب نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم.
و جزى اهلل عنا الأمرية عفت خرياً ،والقديرة ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي وال�سيدة فائزة كيال ..وجميع املنت�سبات لدار
احلنان.
وحياكم اهلل �آل في�صل وبارك لكم يف ما �أعطاكم.
مها عبد اهلل حممد الدباغ
دار احلنان م�ؤ�س�سة هادفة �إىل �أنبل الأعمال و�أف�ضلها ،و�إن �شاء اهلل حتقق املزيد ل�صالح الدين والوطن.
�صباح عبد اجلليل برتجي
�أمتنى للدار املزيد من التقدم وال�سري للأمام يف طريق العلم الذي ينريه لنا �إ�سالمنا وديننا احلنيف.
�إميان عبد اهلل ال�صانع
�شعرنا يف دار احلنان بالأمان ،و�صلنا فيها �إىل م�ستوى تعليمي رائع ،وعندما واجهنا احلياة واجهناها بقوة؛ لأن الدار
�أ�س�ستنا بقوة فهي بحق �أروع مدر�سة.
هيام �أحمد بنجابي
�صرحا ي�صقل �شخ�صية الطالبة ،لي�س درا�س ًيا فقط ،بل كانت تهتم
كانت دار احلنان �شي ًئا ممي ًزا بالن�سبة يل ،فكانت ً
باجل�سم والعقل وال�شخ�صية ،وكانت املدر�سة املتطورة عن زمانها توفر ن�شاطات عديدة منها كرة ال�سلة ،وكرة اليد
بالإ�ضافة �إىل احلفالت التي كانت تقام فيها مما �أك�سب اخلريجة �شخ�صية فكانت املدر�سة فخ ًرا خلريجاتها.
دالل عزيز �ضياء
دار احلنان كانت احل�ضن الذي ترعرعت فيه .فهي �شريكة البيت يف بناء �شخ�صيتي ،وزرع الطموح والإرادة يف داخلي.
لن �أن�سى �أبدًا ال�سيدة �سي�سيل ر�شدي� ،أحمل لها يف نف�سي الود واالحرتام وال�صحبة ال�شديدة والتقدير ،وفوق اجلميع
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جاللة امللكة عفت (رحمها اهلل) التي كانت تهتم بنا جميعا ،حتفزنا وت�شد من �أزرنا وتقومنا ،وتبث الرغبة يف داخلنا
لإثبات وجودنا كفتيات م�سلمات عليهن واجب التنوير والعمل لبناء املجتمع ال�سعودي ،فرحم اهلل امللكة ،وبارك لها يف
ذريتها ال�صاحلة ،و�أمد اهلل يف عمر ال�سيدة �سي�سيل ،وما زلت �أ�شعر باالنتماء �إىل بنات وكيان دار احلنان.
�سارة عبد الرحيم ق�شقري
دار احلنان بنت �شخ�صيتي يف اال�ستقاللية .ويف �إبداء الر�أي .فقد �أ�س�ستنا وجعلتنا مرتابطات لنا كلمة واحدة ،ور�أي
واحد ،ن�ساعد بع�ضنا بع�ضا ،وكانت تعطينا احلرية املطلقة.
�سامية عواد عبد الغفار
دار احلنان ..الوطن الأ�صغر ،حتت رايتك كانت لنا �أر�ض تزودنا منها بعلم �أ�صبح �شعاعًا لنا يف طريقنا بعد ذلك يف
املرحلة اجلامعية وما تبعها ،وبكل فخر نعتز �أننا من خريجات احلنان.
ف�إىل الأمام دو ًما ب�أعلى الدرجات.
هند ر�ضا جمل الليل
املرحلة املدر�سية تعترب �أجمل فرتة يف حياتي ،ودار احلنان يف م�ستواها الأكادميي و�أ�س�سها الرتبوي تورث طالباتها
أ�س�سا هامة يف احلياة ال ميكن توارثها من م�صادر �أخرى ،فتغر�س دار احلنان يف طالباتها �أ�سلوب التعامل والتعاون
� ً
والدبلوما�سية.
العنود احلوطي
اكت�سبت من دار احلنان االح�ترام واحل��ب ،وطريقة املعاملة والنظام� ،إىل جانب الثقافة الوا�سعة ،والعلم الغزير،
واحليوية يف العمل ،وحت ّمل امل�س�ؤولية.
دار احلنان �شهدت حياتي الأوىل و�أنا �أحب املا�ضي لأنه دار احلنان.
تعلمت من دار احلنان النظام الذي هو اليوم ركيزة حياتي ،وقد �شهدت النظام يف الك�شافة والطابور واحل�ص�ص ،ويف
كل �شيء .داري الغالية �أعطتنا ثقافة عامة ،و�أتاحت لنا اللقاء ب�شخ�صيات كثرية وخمتلفة ،فنمت بذلك �شخ�صيتنا
القوية وما زال��ت يف حياتنا العملية .دار احلنان غر�ست فينا الثقة بالنف�س ،ولقد منت �شخ�صيتي يف املدر�سة من
رحالتنا معها �إىل �سوي�سرا والكويت والإم��ارات .عند ذكراها تنتف�ض م�شاعري� ..أحبها ،ومن الوفاء �أن تكون ابنتي
فيها ولكنه البعد ..بعد املكان ولي�س ال�سكان.
�أريج مطبقاين
دار احلنان مدر�سة مثالية ،هي لي�ست للعلم فقط ،ولكنها ربتنا وعلمتنا فن التعامل ،فقد كنا جن�سيات خمتلفة
وت�أقلمنا وكنا �أخوات فيها ،علمتنا كيف نت�صرف �إذا �سافرنا للخارج وكيف نتعامل مع الأجانب ،فهي جمهزة للت�أقلم
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مع �أي بيئة داخل �أو خارج اململكة.
�أهلتنا للتعامل مع �شعوب �أخرى ،و�آراء خمتلفة ،وثقافات متنوعة فلها ف�ضل كبري يف جناحنا.
كنت مراهقة فيها وبالتدرج �أ�صبحت نظرة احلياة �أبعد من املادية ،و�إمنا نظرة جدية ،فاملاديات لي�ست كل �شيء ،وبد�أت
�أركز على الأ�شياء املهمة ،ف�أحببت الريا�ضة� ،سيطرت على نف�سي فكرة العمل لفائدة النا�س ،وهذا نهج حياتي اليوم.
وعلمتني �أن احلياة �أولويات ،فيجب االهتمام باملهم ،وترك الأمور التي ال قيمة لها ،وعرفت يف دار احلنان �أنني �إذا
عملت على نف�سي ف�س�أفيد الآخرين حت ًما� ،إنني �أ�سمي دار احلنان مدر�سة احلياة .علمتنا العلوم والرتبية ،وكانت دليل
حياتي� ،أفتقدها اليوم و�أفتقد التعامل الأ�سري الذي تعلمته منها ،من مدر�ساتها و�إدارياتها ،فهي �أ�سرة ال ي�ؤدي املرء
فيها واجبه فقط ،و�إمنا تقوم كلها مبن فيها وبيد واحدة لالرتقاء بطالباتها ،وهي �سباقة للجديد والأف�ضل ،ولها
بعد نظر �أكرث من الآخرين.
�سامية مقبول
دار احلنان كانت جمال االنطالق مع �صديقاتنا ،ففيها الرتويح والتعليم ..مبعناها كبري ..هي البيت الثاين لنا،
ريا ،كنت فيها من
أنا�سا خمتلفني عن البيت ،وهذا �سعادة يل ،و�أنا �أحمل لها يف نف�سي وفا ًء كب ً
ويف البيت الثاين �أقابل � ً
الطالبات املجدات ومن الأوائل.
مها �أركوبي
دار احلنان هي دعائم الإن�سان املتعلم .تلك املدر�سة العريقة �أعطتني كل �شيء .فهي الركيزة والأ�سا�س الذي تلقيته
يف تعليمي قبل اجلامعة� .أك�سبتني فوائد علمية ،و�سب ً
ال متنوعة يف املعرفة ،لأنها مدر�سة وم�سرح ومعار�ض ،وريا�ضة
متنوعة .ف��دار احلنان حياة متكاملة ،وفيها تتكون �شخ�صية الطالبة املتميزة ،ومتتاز طالباتها ب�أنهن متميزات،
متحدثات ،واثقات ب�أنف�سهن ،لهن طابع خا�ص ،فهي ال تقت�صر على التعلم ،بل هي ن�شاط اجتماعي متميز ،تعلمنا
الكثري يف الك�شافة ولعبنا يف طفولتنا ،وتعددت م�شاركاتنا الالمدر�سية ،وهي مهمة جدًا لتكوين ال�شخ�صية ،وبحق �إننا
حمظوظات لأننا طالبات دار احلنان .فقد ا�ستطاعت املدر�سة �أن تنمي قدراتنا ،وت�ضعنا على مدرج التفوق يف احلياة.
�أفخر بدار احلنان ،و�أفخر �أنني من خريجاتها.
هنيدة �صالح �صرييف
�إىل طفولتي و�صباي �إىل دار احلنان� ..إىل العمر اجلميل ،والذكريات الأجمل� ..إىل ال�صرح العلمي الذي �سيظل �أبدًا.
�شك ًرا لك دار احلنان..
ملك م�سالتي
�إىل م�صدر فخري..
و�أحلى ذكرياتي..
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و�أ�سا�س جناحي..
داري ..دار احلنان..
Arwa Ahmed Abdullatif
My Dearest School
…I’m so honored and pleased
…To come to you reunion
…I wish you a blossoming future
…And more fruitful generations
…To come

�إ�سراء �صالح وزنة
�إن الكيان الذي ت�شكلينه يا (حناننا) يف �أنف�سنا �أوجدته �أيام ق�ضيناها فيك ،ف�إذا تلك الأيام ق�ضت وحان وقت الرحيل
عنك..
ذكرانا وجودنا يف اقرتان بوجودك.
واليوم تعودين من جديد ،ون�سعى بامتناننا وانتمائنا لنقول لك (ما غبت عنا يوما)
�أريج �إبراهيم علوان
(مني فات قدميه تاه) ..ا�س�أل اهلل �أن يجعلك منارة �شاخمة لنا ولكل بنات اململكة.
و�أمتنى �أن ن�سعد بعودتك ونلتقي دائماً يف ظلك كخريجات كما اجتمعنا فيك كطالبات.
دينا ر�ضوان
عندما و�صلت �إىل �أرق و�أجمل �صفحة يف مفكرتي ،امتلأت عيناي بالذكريات حتى فا�ضت ..تذكرت مدر�ستي دار
احلنان ،ومتنيت �أن �أ�صبح ب�صغر حجم احلروف لأدخل يف �صفحة هذه املفكرة و�أعي�ش كل ابت�سامة.
مرفت قطب ،لينا �شاويل
علي �ساعة ق�ضيتها يف رحابك..
علي عمري ب�أكمله فلن تهون َّ
داري احلبيبة :لو هان َّ
�سيظل ا�سمك �أجمل حلن �أردده ،و�ستبقى ذكراك �أجمل زهرة �أ�ستن�شق عبريها..
ولن متوت زهرتك يف قلبي مادام َّيف نف�س يرتدد بني الأرواح ،و�ستكونني داري احلبيبة �أغلى مكان يف قلبي طلعت عليه
�شم�س ال�صباح.
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�سهام البليهد
لقد كانت دار احلنان منزيل الثاين ،وكان ملدر�ساتها و�إدارتها و�أج��واء ال�صداقة والألفة ال�شائعة بني اجلميع الأثر
الكبري يف تكوين وبناء �شخ�صيتي .ف��دار احلنان من امل�ؤ�س�سات التي ي�شعر كل من فيها �أو من �أم�ضى ف�ترة فيها
باالنتماء القوي لها مهما طالت فرتة ابتعاده عنها.
Rania Qureshey
…To the best days of my life
Day that won>t return.

I missed you my dear School.

Wish that you have lasted forever and ever and ever.
Never felt so sorry for growing up.
Wish ever ending successes.

�آل عجاج
�أمي احلبيبة دار احلنان ..منبع احلنان ..منار احلنان..
�أ�شتاق لك ولكل من ي�ضمهم جدرانك ..نحبك ونحبهم و�سنظل نحبك ونحب كل من ينت�سب �إىل (دار احلـــــنــان).

Somaya Abd Al Wahab
To my school to my Dar Al Hanan:

I was a student who felt lonely coming back to Jeddah after long stay، but in Dar Al Hanan I felt at home

were I belong.

May ALLAH bless you and ever for ever.

مايا �أ�سامة �شبك�شي
�إىل �أجمل الذكريات..
�إىل �أحلى اللحظات..
�إىل �أعظم مدر�سة ..مدر�ستنا ..دار احلنان
وتظل م�سريتك يا دارنا دائ ًما و�أبدًا..
منى حميى الدين احلرتاين
�إىل �أحلى مدر�سة ،و�أجمل حياة ،و�أحلى ذكريات لقاء الأحبة..
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�أمتنى لكم دوام التقدم والنجاح..
و تخريج �أجيال �أكرث من املا�ضية..
د .ليلى �صالح زعزوع
�إىل دار احلنان..
ذكرى لعبق �أيام تظل يف ذاكرتنا للأبد..
عمري ق�ضيته بني جنبات مدر�ستنا احلبيبة.
�سامية �سلطان
ريا تالقينا ،وجمعتنا الأقدار ب�أحبتنا..
و�أخ ً
معلماتنا� ..إدارياتنا ..رفيقات مقاعد الدرا�سة ..جميع الأحبة.
�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يجمعنا يف م�ستقر رحمته ،ويجزل عظيم الأجر والثواب حلبيبتنا عفت الثنيان..
ويطيل بعمر �سي�سيل ،ويجمعنا بهم يف الفردو�س الأعلى من جنة اخللد.
نورة �صالح الزامل
�إىل مدر�ستي التي �أفتخر بتخرجي منها و�إمتام مراحل درا�ستي كلها فيها..
كل الوفاء والإخال�ص لها ،و�أمتنى لها التقدم دائ ًما ،وذلك ملحوظ بفتح كلية عفت ،و�أمتنى �أن حتت�ضن �أحفادها
ب�إن�شاء مدر�سة ت�ضم جميع املراحل الدرا�سية �إىل �أعلى امل�ستويات التعليمية.
بهاء ح�سن �أبوالعينني
مدر�ستي احلبيبة ..فيك �أجمل ذكريات عمري و�أحالها..
�أمتنى �أن تظلي لنا رائدة دائ ًما كما عودتنا يف كل املجاالت ،و�إىل الآن مل �أ َر ولن �أرى مدر�سة تفوقت عليك.
�أيتها الغالية �أ�شتاق �إليك ،و�أ�شتاق �إىل كل قطعة حجر يف مبناك ،و�إىل هوائك ،و�أمتنى لك االزدهار والتقدم دائما.
داليا ن�ش�أت ها�شم
مدر�ستي احلبيبة..
يا �أجمل ذكريات حياتي..
يا من فتحت عيني على الدنيا يف �أح�ضانها� ..أحبك و�أ�شتاق �إليك ،لكل ركن فيك..
و نعيد �أجمل ذكرياتنا فيك يف عيون بناتنا �إن �شاء اهلل.
�أ.د .عائ�شة �سعيد �أبو اجلدايل
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�أريد �أن �أ�سطر بحروف من حب ووفاء وعرفان للجميل لأ�سرة املغفور له ب�إذن اهلل جاللة امللك في�صل رحمه اهلل،
وحرمه جاللة امللكة عفت ،وكرمياتها �صاحبات ال�سمو الأمريات �سارة ولولوة ولطيفة وهيفاء الفي�صل �أو ًال على �إتاحة
فر�صة التعليم ،وثان ًيا على فر�صة اللقاء والتكرمي .وتقبلوا خال�ص حبي وتقديري واحرتامي.
عواطف عبداحلميد �شويل
�شكري �سيبد�أ وينتهي هلل �سبحانه وتعاىل �أن �أكرمني باالنتماء لهذا ال�صرح التعليمي ال�شامخ املميز (نعم املميز)..
�شك ًرا �آل في�صل �شك ًرا والدة اجلميع ال�سيدة �سي�سيل وكافة القائمني واملن�سوبني لدار احلنان.
�إميان �أحمد املدين
مدر�ستي احلبيبة:
�شك ًرا لك فقد جعلت منا مث ً
ال رائ ًعا يف هذه الدنيا.
نرمني عبداهلل �أركوبي
مدر�ستي احللوة دار احلنان..
�أحلى مديرة و�ألذ �أم �أبله �سي�سيل..
�شك ًرا على �أح�سن تعليم تلقيته ،و�أنا فخورة �أن �أقول �أين خريجة دار احلنان.
هوازن �إ�سماعيل
�إىل مدر�ستي احلبيبة..
ع�شنا فيك �أجمل ذكريات ليتها تعود.
ولكن ذكراك باقية يف �أذهاننا وقلوبنا وحياتنا.
ن�شكرك �أجمل �شكر ،وندعو لك كل الدعاء ،ونتمنى لك كل التوفيق ،و�أن تكوين يف املقدمة دائ ًما وتخرجي �أجياال
و�أجيا ًال .نراك يف حياة �أبنائنا وبناتنا ولك كل التوفيق.
نهلة ر�ضا حكيم
�إىل مدر�ستي العزيزة� ..إىل بيتي الثاين� ..إىل �أمي الثانية..
يل �أجمل ذكريات حياتي ،و�أعطاين دفعة جديدة حلياة جميلة و�أم ً
�شك ًرا �شك ًرا على هذا اللقاء اجلميل الذي �أعاد �إ َّ
ال
م�شرقاً لبناتي �إن �شاء اهلل.
�أمتنى �أن �أرى املدر�سة اجلديدة قريباً لأ�ضع بناتي يف مدر�سة كفيلة بتن�شئتهن ن�ش�أة �صاحلة وتقودهن �إىل الأمام
دائ ًما.
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جنوان خالد املرزوقي
�إىل مدر�ستي احلبيبة الغالية..
مدر�ستي التي �أفخر �أنني �إحدى خريجاتها ..و�إحدى طالباتها املثاليات� ..أ�شكرك �شك ًرا ال ي�سعه التعبري ،وتكفيني �أي
كلمة للتعبري عن مدى حبي و�شكري وتقديري وعرفاين� ..أحبك.
ندى و�شذى ونوران �أبوعوف
�إىل مدر�ستي الغالية على قلبي..
�سعدت جدًا بهذا اللقاء القيم واملليء بالأحا�سي�س وامل�شاعر ،والذي �س�أ�ضيفه �إىل �سجل ذكرياتي مع مدر�ستي احلبيبة
دار احلنان.
متنياتي القلبية ال�صادقة لك يا دار العز واملجد ،يا دار املحبة والعلياء ب�سرية م�ستقبلية موفقة ت�ضاف �إىل م�سريتك
التي طاملا �سطرت وال زلنا ن�سطرها مباء الذهب.
طرفة �أحمد الرتكي
�إىل مدر�ستي احلبيبة دار احلنان..
�أتوجه يف هذه املنا�سبة بجزيل ال�شكر �إىل كل من ع ّلمني �أو �أر�شدين �أو وجهني يو ًما يف هذا ال�صرح التعليمي ،و�أحب
�أن �أقول نحن بنات دار احلنان �سنبقى دائ ًما �أوفياء لك يا دار احلنان؛ لأنك �صنعتِ منا �شخ�صيات بناءة مميزة يف كل
املجاالت ،و�إىل الأمام �إن �شاء اهلل.
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املــــالحــــق
 )1ال�سرية الذاتية لل�سيدة �سي�سيل �إبراهيم ر�شدي
ح�صلت على بكالوريو�س علوم اجتماعية تخ�ص�ص علم اجتماع من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1958م  ..وبدءًا من عام 1957م وحتى
عام 1959م ( �أي قبل التخرج و�أثناء درا�سة املاج�ستري ) عملت يف اجلامعة نف�سها كباحثة اجتماعية يف مركز البحوث .
عام 1380هـ املوافق 1959م انتقلت �إىل اململكة العربية ال�سعودية لتكون بجوار والدها املقيم فيها .
عام 1381هـ بد�أت عملها الر�سمي يف الرئا�سة العامة لتعليم البنات يف املدر�سة الأوىل يف الريا�ض ،حيث كان هذا العمل هو املجال الوحيد
لعمل املر�أة �آنذاك .
عام 1382هـ انتقلت �إىل وزارة العمل وال�ش�ؤون الإجتماعية يف الريا�ض للعمل كمديرة ملكتب الإ�شراف والبحث الإجتماعي مب�ؤ�س�سة ال�ضمان
االجتماعي ،و�أثناء تلك الفرتة تعرفت على �سمو الأمرية �سارة ،والأمرية لطيفة الفي�صل ،وعملت معهما يف جمعية النه�ضة بالريا�ض ،
ويوم افتتاح جمعية النه�ضة تعرفت على والدتهما �صاحبة ال�سمو الأمرية عفت الثنيان رحمها اهلل .
عام 1383ه�ـ بناء على طلب الأم�يرة عفت انتدبت من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية للعمل كمديرة ملدار�س دار احلنان بجدة ،وكانت ت�شمل
املدار�س ودار الرعاية .
�ساهمت الفا�ضلة �سي�سيل ر�شدي يف ت�أ�سي�س اجلمعية الفي�صلية اخلريية يف جدة بعد �أن مت حتويلها من التعاونية �إىل الفي�صلية .
ويف 1416/7/1ه�ـ تقاعدت من الرئا�سة العامة لتعليم البنات ،ولكنها ا�ستمرت تزاول عملها يف �إدارة مدار�س دار احلنان ،والإ�شراف على
�سري العمل .
ح�صلت املربية الفا�ضلة �سي�سيل ر�شدي خالل م�سريتها العملية على �شهادات تقدير من عدة جهات �أبرزها :
عدة �شهادات من الإدارة العامة لتعليم البنات بجدة .
�شهادة تقدير خا�صة من منظمة العامل الإ�سالمي .
عدة �شهادات من املنظمة العاملية للعمل املميز.
International Biographical Center

اجلمعية الفي�صلية اخلريية ،اجلمعية الن�سائية اخلريية بجدة .
ال�سعفة الأكادميية برتبة (فار�س) ،و�أخرى برتبة ( �ضابط ) من وزارة املعارف  /احلكومة الفرن�سية .
هيئة مكافحة املخدرات ( وزارة الداخلية ) يف اململكة العربية ال�سعودية .
معهد للتمري�ض مل�ساهمتها يف حملة التمري�ض �أثناء حرب اخلليج الثانية – وزارة ال�صحة .
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 )2ال�سرية الذاتية لل�سيدة فائزة عبداهلل كيال
تلقت تعليمها املدر�سي يف مدينة جدة يف مدار�س دار احلنان حتى ح�صلت على الثانوية العامة .
ح�صلت على �شهادة البكالوريو�س من جامعة امللك عبد العزيز يف جدة عام 1976م .
ح�صلت على دورات ( فن القيادة يف العمل ) ( ،العمل من خ�لال الفريق ) ( ،التعامالت الإداري��ة )( ،التحفز االداري ) من اجلامعة
االمريكية  -عام 1993م �إىل 1998م.
دورة ( تنمية مهارات التنظيم وتوزيع العمل ) من معهد الإدارة العامة 1415هـ.
التدرج الوظيفي :
بعد ح�صولها على الثانوية العامة مت تعينها ر�سميا على وظيفة معلمة يف الق�سم االبتدائي ملدة عام  ،ثم مت نقلها �إىل عمل �إداري ملدة عام
�آخر ولظروف خا�صة ا�ستقالت من العمل احلكومي �إىل العمل الأهلي لتعني يف عمل اداري مبدار�س دار احلنان .
ح�صلت على وظيفة ( �أخ�صائية اجتماعية) بوزارة املعارف عام  1997م مقر عملها مدار�س دار احلنان .
عينت من قبل املديرة العامة ملدار�س دار احلنان وكيلة للق�سم الثانوي واملتو�سط عام 1400هـ.
حتولت الوظيفة من وزارة املعارف �إىل الرئا�سة العامة لتعليم البنات يف 1406هـ  .وعليه مت تعيينها ر�سميا كمديرة منتدبة للق�سم االبتدائي
وكانت قبل ذلك قد كلفت من قبل �إدارة مدار�س دار احلنان للعمل بوظيفة وكيلة عامة لل�شئون التعليمية ملدار�س داراحلنان منذ عام
1405هـ.
مت تعيينها ر�سميا بوظيفة مديرة منتدبة من الرئا�سة العامة لتعليم البنات للق�سم الثانوي واملتو�سط مبدار�س دار احلنان منذ عام
1417ه�ـ ..هذا باال�ضافة اىل تكليفها من قبل �صاحبة ال�سمواالمرية عفت الثنيان راعية املدار�س (يرحمها اهلل ) للعمل كمديرة عامة
جلميع املراحل الدرا�سية مبدار�س دار احلنان .
طلبت تقاعد مبكر من الرئا�سة العامة لتعليم البنات يف نهاية العام 1421هـ.
يف عام  2007م مت تعيينها من قبل �صاحبة ال�سمو امللكي االمرية لولوة الفي�صل امينة �سر جلمعية خريجات دار احلنان و�إىل حينه .
اعمال جانبية :
ع�ضوة عاملة باجلمعية الفي�صلية الن�سائية يف الفرتة من 1396هـ �إىل 1406هـ .
ع�ضو جمل�س �إدارة مبدار�س دار احلنان منذ عام 1422 -1401هـ.
لها م�شاركة فاعلة يف و�ضع اللوائح الإدارية والتنظيمية ملدار�س دار احلنان ،وت�شارك �إداريا وتنظيميا يف جميع املنا�سبات والفعاليات التي
تقيمها مدار�س دار احلنان .
التقديرات :
درع دار احلنان للعمل املتميز مع �شهادة تقدير عام 1408هـ
و�سام الأمرية عفت الثنيان حرم املغفور له امللك في�صل بن عبد العزيز مع �شهادة تقدير بدرجة امتياز مع مرتبة ال�شرف عام 1417هـ .
درع تكرمي (�شكر وتقدير) من �صاحبة ال�سمو امللكي االمرية لولوة الفي�صل راعية مدار�س دار احلنان عام 2004م املوافق 1425هـ
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 )3نبذة عن الكاتبة (رانية �سليمان �سالمة)
املــ�ؤهــــالت:
خريجة الق�سم العلمي مبدار�س دار احلنان 1993-1992م.
بكالوريو�س �أدب اجنليزي ـ كلية الآداب ـ جامعة امللك عبدالعزيز بجدة عام 1997م .
املـــهــنـــة:
الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة عربيات الدولية
رئي�س حترير جملة عربيات الإلكرتونية Arabiyat.com
�أهــم الأعمــال والإجنــازات:
�صاحبة ورئي�سة م�ؤ�س�سة عربيات الدولية لتقنية املعلومات ،وم�ؤ�س�سة رانية �سالمة للخدمات التجارية والت�سويقية– منذ عام 2000م حتى
تاريخه.-
	�أ�س�ست �شبكة عربيات التي ت�ضم �أول جملة �إلكرتونية عربية  -مطلع عام 2000م. -
رئي�سة حترير جملة عربيات  -منذ عام 2000م حتى تاريخه .-
و�ضعت عدد من اخلطط الت�سويقية مع �إدخال مفهوم الرعاية الإلكرتونية للفعاليات املحلية لتكون جنباً �إىل جنب مع الرعاية ال�صحفية
والف�ضائية.
قامت بتطوير الربامج ال�شبكية ملالئمة متطلبات العمل.
قامت بتدريب عدد من الكوادر ال�سعودية الن�سائية للعمل على �أنظمة الن�شر الإلكرتوين والعمل عن بعد.
مدرجة مبو�سوعة  International who>s whoكم�ؤ�س�سة لأول جملة �إلكرتونية باللغة العربية على �شبكة الإنرتنت 2004-م.-
قدمت عدد من املحا�ضرات والندوات وامللتقيات املحلية عن (الن�شر الإلكرتوين) و(الإعالم اجلديد).
كاتبة لزاوية �أ�سبوعية ب�صحيفة عكاظ منذ عام 2004م حتى تاريخه.
�شاركت باجلل�سات التح�ضريية للقاء الوطني ال�سابع للحوار الفكري «جماالت العمل والتوظيف :حوار بني املجتمع وم�ؤ�س�سات العمل»
2007م.
�شاركت يف ور�شة العمل التي �أقيمت لو�ضع �إ�سرتاتيجية �شاملة لتطوير منطقة مكة املكرمة 2007م.
نائب رئي�س جلنة تقنية املعلومات بالغرفة التجارية ال�صناعية بجدة – 2008/2007م .-
ع�ضو جلنة �شباب الأعمال بالغرفة التجارية ال�صناعية بجدة – 2008م . -
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امل�صـــادر واملـــراجــع
مراجع الف�صل الأول
(�	)1أ.د حممد بن معجب احلامد – �أ.د م�صطفى عبدالعزيز زيادة – د .بدر بن جويعد العتيبي – د .نبيل عبداخلالق متويل،
«التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية ر�ؤية احلا�ضر وا�ست�شراف امل�ستقبل»2005 ،م .
( )2عبدالوهاب عبدالوا�سع« ،التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية بني واقع حا�ضره وا�ست�شراف م�ستقبله»1983 ،م.
( )3ليلى ه�شام حلبي – �سراب ح�سن �شامي – جمد ماجد مزيك« ،النه�ضة التعليمية للفتاة ال�سعودية»1405 ،هـ ،من �أبحاث
دار احلنان.
(� )4شعبة التطوير الرتبوي بالرئا�سة العامة لتعليم البنات« ،م�سرية التعليم».
( )5جمالت و�أبحاث مدار�س دار احلنان.
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ن�شيد دار احلنان
������ان ي���������ض����ي ُء ال���ن�������ش���ي��� ُد
ب���������دا ِر احل������ن ِ

وي����ه����ت ُ
����ب ال����وج����ود
����ف ب���ال�������س���ع���د ق����ل ُ

����د ���س��ع��ي��د
وي���������ش����دو ال�������زم�������انُ ب����ع����ه ٍ

������������ق ال�������ص���ع���ود
�����س���� َم����ا ب����ال����ف����ت����اة لأ َف ِ

غ�������دا ال����ع����ل���� ٌم ي�����رف����� ُع ن���������و َر ال����ه����دى

����ب ال������ف������ت������ا ِة �إذا م������ا ����ش���دا
ل����ق����ل ِ

وي�����ه�����دي �إىل ال�����ف�����نِّ ت����ل����ك ال����ي����دى

ت���������س����ام����ت ل���ت���ب���ن���ي م�����ه�����دَ اخل����ل����ود

�������ان م�������ش���ي���ن���ا ����س���وى
ه����ن����ا يف احل�������ن ِ

�����������اب ال����وف����ا
و� ِ�����س�����رن�����ا م�����ع����� ًا يف رح ِ

ل��ن�رف����ع �أوط�����ان�����ن�����ا ل���ل���� ّ���س���م���ا ون�����س��م��و

ب��������ه��������ا ن��������ح��������و ف��������ج��������ر ج������دي������د

هلل يف ك ِّ
���������ل ح�ي�ن
ون�������رج�������و م�������ن ا ِ

ون�������������س�������أ ُل������ه ب�����ال�����������ض�����ي�����ا ِء ال���ي���ق�ي�ن

َ
������������ول ال�������س���ن�ي�ن
دع��������������ا ٌء ل����ع����ف����ت ط

��������د م����������ع امل�����ت�����ق��ي��ن
ب�������ج�������ن������� ِة خ��������ل ٍ

�����������������راك ف����ي���������ص����ل يف ك ِّ
َ
���������ل �آن
وذك

����س���ت���ب���ق���ى ل����ن����ا ����ش���ع���ل��� ًة يف ال����� َّزم�����ان

�����ي����ر ك�����م�����ا ال�������ن���ي���ران
وق������������������دو َة خ ٍ

ل������ع������زِّ ال�������ع�������روب������� ِة ب���ي���ن ال������وج������ود
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للعال دار احلنان
للعال دار احلنان
فوق هامات الزمان
		
�أنت درب للتي
تن�شد العليا مكان
		
ا�سمك املجد على كل ل�سان
		
نلت فخر ًا وا�صلي حتى العنان
لي�س بدع ًا فابن للن�شئ الكيان
وملن ترجو من العلم ال�ضمان
		
هذي(جدة) يف زهو وحبور
يف حماها الدار �إ�شعاع ونور
		
ف�أعيدي املجد بدر ًا للبدور
دمت يا (عفت) ح�صن ًا للأمان
		
�إن للأجماد يف التاريخ وقفة
توجت عنوانها بالفخر (عفت)
		
خطوة مدرو�سة ال حم�ض �صدفة
�صرح علم �شامخ �شع وبان
		
تيهي فخر ًا �أخت يا ذات احلجال
منهل العلم تفجر  ،فهو مف�سوح املجال
		
ال تواين �أو تواكل  ،واحمقي ا�سم املحال
في�صل العلم ت�ألق  ،اب�شري �آن الأوان
		

176

اﻟﺨ ــﺎﺗـﻤـﺔ
 ..ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة

ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺪارس دار اﻟﺤﻨﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪ

١٧٧

