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الإهــــداء

لدار احلنان

والتاريخ الذي يتعّطر بذكرها..

وامل�ضتقبل الذي �ضيحت�ضن فجرها..

نهدي كتابها

ومنها

اإىل الوطن الذي �ضّمها..

والأم التي رفعت �ضرحها..

وبناتها اللواتي �ِضرن على دربها..

والإدارة التي �ضنعت جمدها..

وخريجاتها اللواتي حملن �ضعلة علمها..

يتجدد وعدها ويتوا�ضل عهدها





افتتاح مركز التدريب المهني والتعليم المستمر 
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املـقـدمــة

هي دار احلنان، ابنة عفت، واأم مدار�س البنات ال�ضعودية.

عرفتها، كمدر�ضة التحقت بها.

ع�سقتها، كتجربة فريدة ع�ضتها. 

افتقدتها، عندما غادرتها كخريجة.

وذكرتها، عندما غابت �ضم�ضها يف يوبيلها الذهبي عن الإ�ضراق على اأول اأيام الدرا�ضة، فرفعُت رثائي لها يف ال�ضحيفة 

مقاًل، واإذا بي اأجد الرثاء يغدو  �ضراعًا من اأمل يف نفو�س خريجاتها.

اقرتبُت من )جم�ضها( ا�ضرتق ال�ضمع لنب�ضها، فوجدته مفعمًا باحلياة بالرغم من غيابها عن �ضاحتها.

نب�ضها، كان ر�ضالة حاولت توثيقها على �ضبكة الإنرتنت يف ملف اإلكرتوين.

ر�ضالتها، كانت مغّلفة بعبق التاريخ واأمل امل�ضتقبل.

اأملها، كان كبريًا واإميانها بوطنها وببناتها كان كفياًل باإعادة بناء لبناتها.

تلك هي ق�ضتها باخت�ضار، وبني الأمل والأمل كنُت اأقف عندما ا�ضتدعتني الأ�ضتاذة فائزة كيال للقاء الأ�ضتاذة �ضي�ضيل 

ر�ضدي، التي ب�ّضرتني بعودة دار احلنان، وكّلفتني باإعداد هذا الكتاب.

حلمي، كان اأن اأقدم �ضيئًا لداري.

ة اخلوف واحلرية التي بداأت مبحاولة معرفة اأي  �سعادتي، كانت اأن اأحظى بهذا التكليف، غري اأنها �ضعادة تلعثمت بغ�ضّ

التجارب اأ�ضعب؟

عندما عّلمتني دار احلنان كيف اأكتب اأول حروف اللغة؟ اأم عندما واجهُت حلظة كتابة اأول حروف كتابها؟

عندما علَّمتني كيف اأقراأ؟ اأم عندما اأردُت اأن اأقراأ كل تفا�ضيل م�ضريتها؟

عيد قراءة جتربتها مع رموزها ورّوادها 
ُ
اأدركُت بعد م�ضوار طويل من البحث اأن دار احلنان ق�ضة لن اأكتبها، ولكني قد اأ
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على �ضفحات هذا الكتاب. 

وهي قراءة حرة، تبداأ ب�ضوت اأبطال الق�ضة، ول تنتهي عند ال�ضفحة الأخرية؛ لأن امل�ضرية م�ضتمرة مبخرجاتها، واملج�س 

يوا�ضل معها ت�ضجيل قراءاته.

مل اأ�ضعر اأن دار احلنان كانت بحاجة ملن يكتب تاريخًا ي�ضطف اإىل جانب كتب التاريخ على اأرفف الذكريات، فتجربتها 

كانت ـ ومازالت ـ ت�ضتحق اأن نعيد قراءتها، ونغو�س يف اأعماق بحورها لن�ضتخرج كنوزها. 

ت دار احلنان يف نفو�ضنا مفاهيم عديدة. ت روؤيتي لكتابها، ومل يكن ذلك غريبًا، فلطاملا غريَّ من ذلك الإح�ضا�س تغريَّ

لقد قالوا قدميًا: )َمن علَّمني حرفًا �ضرت له عبدًا(، بينما علَّمتنا دار احلنان اأننا بالعلم منلك احلرية املوؤّطرة بامل�ضوؤولية، 

اأو �ضرح مبعروف ن�ضعر بالنك�ضار اأمامه، وجعلتنا بامتناننا لعطائها نرفع  غرّيت اعتقادنا باأننا عندما ندين ل�ضخ�س، 

روؤو�ضنا زهوًا وفخرًا واعتزازًا بانتمائنا لها.

الأمرية عفت  ال�ضعودية  العربية  اململكة  البنات يف  تعليم  رائدة  وليدة حلٌم  املدر�سة فح�سب، وهي  التجربة ل  هي 

الثنيان ـ يرحمها اهلل ـ التي اأرادت اأن تتيح التعليم لكل بنات جن�ضها، ف�ضعت حتى اأ�ّض�ضتها كدار للرعاية، وطّورتها لتغدو 

اأول مدر�ضة نظامية للبنات، ورعتها لتخرج منها اأول كلية اأهلية للبنات.

ق�ضة باإمكان كل منا اأن يرويها من زاوية الروؤية التي يقف عندها. 

ومن زاوية روؤية اأبطال هذا الكتاب:

روتها الأمرية لطيفة الفي�سل، فو�ضفتها باأنها ق�ضة تاأ�ضي�س بلد كان التعليم حجر الأ�ضا�س لبنائه، وكانت دار احلنان 

اإحدى لبناته.

وروتها الأمرية لولوة الفي�سل، فاعتربتها نتاج قرار اّتخذه الوعي الجتماعي.

وروتها ال�سيدة �سي�سيل ر�سدي، عن معمل �ضغري ظل يطّور اأدواته؛ لينتج الكوادر الن�ضائية الفاعلة، وي�ضتحدث برامج 

تهدف اإىل امل�ضاهمة يف �ضد حاجات الوطن، والرتقاء مبخرجات التعليم الذي ل ينف�ضل عن الرتبية.

اأبعاد جديدة، وتت�ضح معها  وروتها ال�سيدة فائزة كيال، م�ضتعر�ضة �ضورًا قدمية كّلما مر عليها الزمان تظهر لها 

معامل الواجهة التعليمية والرتبوية التي ر�ضمتها الأمرية عفت لدار احلنان.
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دار احلنان

 ق�سة روتها للوطن اأكرث من 3000 خريجة، وراأيناها جم�ّضدة باإجنازاتهن يف خمتلف املجالت.

وجمتمع �ضغري رفع راية العلم، وتر�ضخت يف ن�ضيجه قيم امل�ضاواة، ومفاهيم التعاي�س احل�ضاري باأرقى �ضوره.

التجارب  تلك  خال�ضة  للوطن  اليوم  لتهدي  التجربة،  باألوان  وت�ضبغها  بناتها،  �ضخ�ضيات  مالمح  تر�ضم  ظلت  وري�سة 

الفريدة التي مت تطبيقها بنجاح على اأر�س الواقع، فكان من بينها:

والفنية  والأدبية  والعلمية  الجتماعية  املجالت  خمتلف  يف  و�ضقلها  املواهب  لكت�ضاف  الهادفة  الرتبوية  الربامج     -

والإعالمية.

اإدخال الرتبية البدنية والأن�ضطة الريا�ضية ملدار�س البنات.  -

تكوين الثقافة النتخابية لدى طالباتها من خالل النتخابات ال�ضنوية للطالبة املثالية.  -

تعليم اأ�ض�س البحث العلمي وتطبيقها من ِقبل طالبات جميع املراحل الدرا�ضية.  -

مبختلف  والحتكاك  التطّوعي،  العمل  وممار�ضة  الطارئة،  الظروف  ملواجهة  الفتاة  توؤهل  التي  الك�ضفية  التجربة     -

الثقافات.

اإدخال اللغات منذ املرحلة البتدائية دون اأن تطغى على اللغة العربية.  -

اإ�ضراك الطالبات يف حتّمل م�ضوؤولية اإدارة املدر�ضة وتنظيم فعالياتها.  -

حتويل ال�ضعارات اإىل ممار�ضات.  -

املراأة يف  باأن  اآمن معها  امل�ضرية، وعلى حياة اخلريجة، وعلى �ضفحات وطن  لكل منها ب�ضمة على  جتارب عديدة كان 

نه�ضته �ضريكة.

دار علم كانت عنوان الريادة، ت�ضرد ق�ضتها اليوم وهي على م�ضارف امل�ضتقبل الذي يولد من رحم تاريخها بثوب حديث، 

وتاأبى اإلَّ اأن تكون يف نفو�ضنا دار احلنان التي ولدت لتبقى و�ضامًا خالدًا على �ضدر الزمان.
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ملـحـة تـاريخيـة عن التعليـم
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التعليم قبل العهد ال�سعودي

اأ�ضرق فجر الإ�ضالم على اجلزيرة العربية التي انطلقت منها بواكري نه�ضة اأطفاأت ظالم اجلهل بنور ودور العلم، غري اأن 

احلركة التعليمية يف اجلزيرة العربية ـ �ضاأنها �ضاأن بقية البالد الإ�ضالمية ـ تعرّثت يف القرن التا�ضع ع�ضر امليالدي، وحتت 

وطاأة الظروف الجتماعية وال�ضيا�ضية والقت�ضادية اقت�ضر التعليم على ثالثة اأمناط، هي:

التعليم يف امل�ساجد: كانت امل�ضاجدـ  ويف مقدمتها احلرمان ال�ضريفانـ  توؤدي ر�ضالة الرتبية والتعليم اإىل جانب العبادة، 

اأيام الدولة العثمانية يف احلجاز مت  اأواخر  فتقوم بتدري�س القراآن الكرمي، ومبادئ الكتابة والقراءة، واأمور الدين. ويف 

و�ضع نظام الإجازات العلمية، حيث يعقد قا�ضي الق�ضاة يف اأول العام الهجري جلنة علمية برئا�ضته، ويح�ضرها مفتي 

التدري�س  �ضهادة  له  عطيت 
ُ
اأ الختبار  اجتاز  فاإذا  املتقدم..  الطالب  املالكية لختبار  ومفتي  ال�ضافعية،  ومفتي  احلنابلة، 

بامل�ضجد احلرام.

التعليم يف الكتاتيب: ُتعدُّ الكتاتيب موؤ�ض�ضات تربوية اإ�ضالمية قدمية، وظيفتها تعليم الأطفال القراآن الكرمي، والعلوم 

الدينية، ومبادئ القراءة والكتابة، واحل�ضاب، وكانت تعتمد على الرتديد واحلفظ عن ظهر قلب.

التعليم يف املدار�س: كان باللغة الرتكية يف احلجاز واأ�ضرفت عليه الدولة العثمانية، حتى ا�ضتبدل بها ال�ضريف احل�ضني 

بن علي مدار�س عربية يرى الباحثون اأنها كانت اأقرب اإىل الكتاتيب. كما ت�ضافرت جهود الأهايل لفتتاح مدار�س اأهلية 

للبنني والبنات، وقد كانت تلك املدار�س ت�ضري وفق اأنظمة اجتهادية و�ضعتها الهيئة امل�ضرفة عليها، ول يربطها منهج اأو 

ت�ضرف عليها اإدارة معينة.

التعليم يف العهد ال�سعودي

التعليم  يقع  التي  ومتطلباتها  التنمية  عنا�ضر  لدعم  بجهود حثيثة  ال�ضعودي م�ضحوبة  العهد  التوحيد يف  كانت خطوات 

على راأ�س قائمتها، فانطلق التعليم النظامي بعد دخول امللك عبدالعزيز ـ طيب اهلل ثراه ـ اإىل منطقة مكة املكرمة، حيث 

اأ�ضدر قرار اإن�ضاء )مديرية املعارف العامة( يف عام 1344هـ. وقد توّلت املديرية ـ اآنذاك ـ اأمر رعاية املدار�س القائمة، 

خمتلف  ت�ضم  جديدة  مدار�س  بتاأ�ضي�س  للجميع  واإتاحته  التعليم  تعميم  اإىل  بالإ�ضافة  فيها،  التعليم  مب�ضتوى  والرتقاء 

املراحل الدرا�ضية للبنني. وقد كان التعليم البتدائي جمانيًا واإلزاميًا.

ويف عام 1346 هـ مت اإن�ضاء )جمل�س املعارف( الذي و�ضع اأول نظام تعليمي للبالد، كما تاأ�ض�ضت يف عام 1355هـ مدر�ضة حت�ضري 

البعثات لإعداد الطلبة قبل ابتعاثهم للخارج ل�ضتكمال درا�ضتهم العليا يف خمتلف التخ�ض�ضات على نفقة احلكومة ال�ضعودية.
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وقد وا�ضل الأبناء م�ضرية الأب القائد لتطوير التعليم ف�ضهد، عهد امللك �ضعود بن عبدالعزيز ـ طيب اهلل ثراه - حتويل 

)مديرية املعارف العامة( اإىل )وزارة املعارف( يف عام 1373هـ.

وبالرغم من اأن الهتمام ترّكز على ن�ضر تعليم البنني اإلَّ اأن تلك الفرتة �ضهدت تاأ�ضي�س عدد من املدار�س الأهلية اخلا�ضة 

بالبنات، فكانت نواة لن�ضاأة تعليمهن النظامي يف البالد، حيث اأ�ضدر امللك �ضعود بن عبدالعزيز ـ يرحمه اهلل ـ مر�ضومًا 

ملكيًا يف عام 1379هـ يق�ضي بت�ضكيل هيئة حكومية ر�ضمية هي )الرئا�ضة العامة ملدار�س البنات( لرتتبط بها املدار�س 

اخلا�ضة القائمة ابتداًء من عام 1380هـ، وتتاأ�ض�س يف ظلها املدار�س احلكومية للبنات.

وثيقة  ثراه - �ضدرت  – طيب اهلل  امللك في�ضل بن عبدالعزيز  للمملكة يف عهد  ال�ضاملة  التنمية  انطالقة خطط  ومنذ 

)�ضيا�ضة التعليم( عام 1390هـ كاإعالن ر�ضمي من الدولة يف�ضل الأ�ض�س واملبادئ التي يرتكز عليها م�ضار النظام التعليمي. 

كما تاأ�ض�ضت مراحل التعليم الأوىل للبنات والبنني مببادرات اأهلية متبوعة برعاية وتطوير الدولة، ومت يف عام 1395هـ 

تاأ�ضي�س )وزارة التعليم العايل( لتتوىّل الإ�ضراف على جامعات ومعاهد وكليات التعليم العايل القائمة، وتوا�ضل افتتاح 

�ضروح التعليم العايل مبختلف مناطق اململكة.

افتتاح عدد من  – ومت  ثراه  – طيب اهلل  بن عبدالعزيز  امللك خالد  والعايل يف عهد  العام  التعليم  تطوير  ا�ضتمر  وقد 

الدرا�ضة  اأثناء  لهم  املخ�ض�ضة  املكافاآت  وزيادة  بها  اللتحاق  على  والطالبات  الطالب  ت�ضجيع  مع  ال�ضعودية  اجلامعات 

العليا، ودعم الجتاه للتخ�ض�ضات العلمية.

اأول وزير للمعارف(، فقد وا�ضل دعمه للموؤ�ض�ضات التعليمية التي  ـ )وهو  ـ طيب اهلل ثراه  اأّما امللك فهد بن عبدالعزيز 

عام  ويف  خمرجاتها.  لتح�ضني  واأدواتها  براجمها  تطوير  اإىل  واجّتهت  بها،  امللتحقني  كم  يف  الزيادة  با�ضتيعاب  جنحت 

1418هـ وافق جمل�س التعليم الأعلى على متكني القطاع الأهلي من اإقامة موؤ�ض�ضات تعليم عاٍل ل تهدف اإىل الربح. كما 

�ضدر الأمر امللكي يف عام 1424هـ بدمج )الرئا�ضة العامة لتعليم البنات( مع )وزارة املعارف(، وتعديل م�ضّماها لي�ضبح 

)وزارة الرتبية والتعليم(، على اأن يكون لوزير الرتبية والتعليم نائبان: اأحدهما لتعليم البنات، والآخر لتعليم البنني.

واليوم يف عهد خادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ـ يحفظه اهلل ـ ي�ضهد التعليم ال�ضعودي نقلة هامة، جتّلت 

بتخ�ضي�س ربع حجم ميزانية الدولة لقطاع التعليم، وباإنفاق ي�ضل اإىل 97 مليار ريال، مع توجيه حواىل 18 مليار ريال منها 

للتعليم العايل، ور�ضد مبالغ اإ�ضافية للتو�ّضع يف برامج البتعاث للخارج يف تخ�ض�ضات تنموية. كما مت اإطالق وتفعيل م�ضروع 

امللك عبداهلل  لتطوير املناهج، واإعادة تاأهيل املعلمني واملعلمات، وحت�ضني البيئة الرتبوية وبرامج الن�ضاط الالمنهجي.

املراجع �س )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 اأثبتت املدار�س الأهلية اأن الفتاة ال�ضعودية 

العامة  »الرئا�ضة  اإن�ضاء  قرار  فكان  ودينها،  وخلقها  كيانها  على  بقائها حمافظة  مع  للتعليم،  وال�ضتعداد  القابلية  لديها 

ملدار�س البنات« ابتداًء من العام الدرا�ضي 1380-1381هـ لت�ضارك الفتاة ال�ضعودية يف عملية النه�ضة ال�ضاملة. ولقد بادرت 

الرئا�ضة باإن�ضاء جهاز اإداري مزّود باملوظفني الإداريني والفنيني الذين و�ضعوا املخططات والنظم واملناهج التعليمية التي 

تراعي الظروف الجتماعية والأو�ضاع البيئية التي حتيط بالفتاة ال�ضعودية، ولكن ظلت املدار�س الأهلية تتبع يف مناهجها 

لوزارة املعارف حتى عام 1385هـ. كما �ضدر يف 1423/1/11هـ الأمر ال�ضامي بدمج الرئا�ضة العامة لتعليم البنات مع 

وزارة املعارف التي حتّول م�ضّماها اإىل )وزارة الرتبية والتعليم(.

مراحل التعليم

1(   املرحلة التح�سريية

هي مرحلة التعليم التي ت�ضبق املرحلة البتدائية، ويلتحق بها الأطفال من �ضن 3 اإىل 6 �ضنوات.

1397هـ، بينما كانت املدار�س  وقد �ضدرت موافقة جمل�س الوزراء على افتتاح دور احل�ضانة اخلا�ضة بالرئا�ضة يف عام 

الأهلية قد قطعت �ضوطًا يف هذا امل�ضمار، حيث بلغ جمموع الطالبات امللتحقات باملرحلة التح�ضريية عام 1380هـ حواىل 

البنات  تعليم  �ضوؤون  وتقوم  اأهلية.  29 مدر�ضة  تتوزعهن  3968 طالبة  اإىل  1398هـ  وارتفع عددهن يف عام  830 طالبة، 

بوزارة الرتبية والتعليم حاليًا بالإ�ضراف على مرحلة ما قبل التعليم البتدائي للبنني والبنات.

2(   املرحلة البتدائية

افتتحت الرئا�ضة العامة لتعليم البنات يف عام 1380-1381هـ خم�س ع�ضرة مدر�ضة موزعة على خمتلف اأنحاء اململكة، بلغ 

جمموع طالباتها 5180 طالبة.

وقد �نق�سم �لتعليم يف �ل�سنو�ت �خلم�س �لأوىل من عمر �لرئا�سة �إىل ق�سمني:

مدار�س حكومية تقوم بتدري�س مناهج »الرئا�ضة العامة ملدار�س البنات«.  -

مدار�س اأهلية تتبع وزارة املعارف يف مناهجها.  -
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 حاملة لل�ضهادة البتدائية يف عام 1379هـ، اأّما اأول دفعة تتخرج يف مدر�ضة 
)1(

وكانت اأول دفعة تتخرج يف مدر�ضة اأهلية

اأن  اأهلية  1381هـ. كما كان بو�ضع الطالبات احلامالت لل�ضهادة البتدائية من مدر�ضة  ابتدائية حكومية فكانت يف عام 

ا طالبات املدار�س احلكومية فكان يتعنّي عليهن اللتحاق مبعهد »املعلمات املتو�ضط« املتخ�ض�س  يكملن تعليمهنَّ املتو�ضط، اأمَّ

لتاأهيلهن لي�ضبحن مدر�ضات للمرحلة البتدائية. 

وقد برزت اأوىل �ضلبيات ذلك التباين بني طالبات املدار�س الأهلية واحلكومية عندما تقدمت بع�س الطالبات برغبتهن يف 

�ضتها الرئا�ضة  اأن املناهج التي درَّ اأكادميية ل معهد معلمات، فرف�ضت وزارة املعارف طلباتهن؛ ب�ضبب  اللتحاق مبتو�ضطة 

تختلف عن مناهج وزارة املعارف، مّما دفع الطالبات يف عام 1381هـ اإىل التوجه ملعايل الوزير بر�ضالتهن التي جاء فيها:

)) خطاب �ليوم – �إىل معايل وزير �ملعارف

بعد �لتحية و�لحرت�م:   

نحن طالبات �ل�سهادة �لبتد�ئية �لتي �سبق �أن قدمناها من قبل �لرئا�سة �لعامة يف �لدور �لأول لهذ� 

بها،  �أن �سهادة �لرئا�سة لي�ست معرتفاً  �لعام. وقد ظهرت �لنتيجة بنجاحنا و�حلمد هلل، ولكن بلغنا 

وهذ� بعد �نتهاء �لمتحان.

وبذلك �سُيقام �متحان �آخر يف �لدور �لثاين، ولكن من ِقبل �لوز�رة جلميع �ملد�ر�س.. فهل ن�ستطيع �أن 

نتقدم لهذ� �لمتحان؟ وهل ن�ستطيع �أن نكمل در��ستنا �إىل �لثانوي؟ علماً باأن �سهادة �لرئا�سة ل توؤهل 

�إلَّ �إىل �لتمري�س، �أو دخول معهد �ملعلمات، ونحن نرغب يف �لدر��سة �لعالية �لتي توؤهل �لدخول يف 

جميع ميادين �لعلم، ون�ستطيع �أن نخدم بها وطننا �لغايل، ونرجو �أن تفيدونا بالرد �ل�سحيح �لذي 

ن�ستطيع �أن نت�سرف يف �سوئه.

ولكم جزيل �ل�سكر     

و�هلل يرعاكم      

�لطالبة: �س.�س ((         

وبعد حمادثات دارت بني وزارة املعارف واملدار�س الأهلية واأولياء الأمور والرئا�ضة ا�ضتقر الأمر على تكوين جلنة خا�ضة 

لتدري�س املناهج، واأمر وزير املعارف باأن كل من ح�ضلت على �ضهادة ابتدائية يف العام الدرا�ضي 80-81هـ من الرئا�ضة 

اإعادة المتحان، والقيام مبعادلة لدخول  العامة، وترغب اللتحاق مبدر�ضة متو�ضطة تابعة لوزارة املعارف يتعنّي عليها 

املتو�ضط وفقًا ملناهج وزارة املعارف.

�س )42(  )1(
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العامة ووزارة  الرئا�ضة  املناهج ما بني  املعارف يف مناهجها حتى مت توحيد هذه  تتبع وزارة  الأهلية  املدار�س  وقد ظلت 

املعارف، مع اإ�ضافة املواد الن�ضوية ملناهج البنات.

مناهج �ملرحلة �لبتد�ئية

العامة  الرئا�ضة  و�ضعته  موؤقتًا  منهجًا  تتبع  احلكومية  املدار�س  بينما  املعارف،  وزارة  منهج  تتبع  الأهلية  املدار�س  كانت 

ملدار�س البنات، بالإ�ضافة اإىل اأن بع�س املدار�س الأهلية كانت تتبع منهجًا خا�ضًا بها.. ولتاليف هذا الو�ضع الذي �ضّبب 

الكثري من امل�ضاكل للطالبات اأوجدت الرئا�ضة العامة منهجًا موؤقتًا �ضارت عليه املدار�س احلكومية يف عام 80-81هـ، يف 

81/8/9هـ وا�ضتمر تطبيق  15997 بتاريخ  الطريق لإعداد منهج موحد متت امل�ضادقة عليه بقرار جمل�س الوزراء رقم 

هذا املنهج حتى عام 1387هـ. ثم راأت اللجنة العليا للتعليم توحيد مناهج البنني والبنات وو�ضعت مناهج جديدة موحدة 

يف معظم املواد، ومتت امل�ضادقة على هذا التعديل من جمل�س الوزراء برقم 876 يف 1387/10/24هـــ، وو�ضعت الكتب 

املطابقة لهذا املنهج ابتداًء من 1388-1389هـ.

3(   املرحلة املتو�سطة

كانت مناهج التعليم تابعة لوزارة املعارف بالن�ضبة للمدار�س الأهلية، لأن الرئا�ضة مل تكن قد افتتحت مدار�س متو�ضطة 

با�ضتثناء معاهد املعلمات املتو�ضطة واملعاهد الفنية، ففي عام 80-81هـ كان عدد الطالبات يف املرحلة املتو�ضطة يف املدار�س 

الأهلية 97 طالبة، ثم افتتحت الرئا�ضة العامة اأربع مدار�س متو�ضطة عام 83-84هـ بلغ عدد طالباتها 235 طالبة.

ولقد بداأت طالبات املدار�س الأهلية بتقدمي امتحاناتهن لدى الرئا�ضة بدًل من وزارة املعارف ابتداًء من العام الدرا�ضي 

84-85هـ. فيما انتقل الإ�ضراف على المتحانات الر�ضمية من وزارة املعارف للرئا�ضة العامة بعد تعديل املناهج ومطابقتها 

مع مناهج وزارة املعارف، م�ضافة اإليها الرتبية الن�ضوية )التدبري املنزيل، التف�ضيل واخلياطة، الأ�ضغال اليدوية(.

وكانت طالبات جدة قبل هذا التاريخ يقدمن امتحاناتهن يف جلنة مبدار�س دار احلنان حتت اإ�ضراف وزارة املعارف، التي 

كانت تعدُّ اأ�ضئلة المتحانات، وتراقب �ضري المتحانات. 

4(   املرحلة الثانوية

تبلغ فرتة الدرا�ضة الثانوية ثالث �ضنوات، جتتمع يف �ضنتها الأوىل املواد العلمية والأدبية، ثم تتخ�ض�س الطالبة يف عاميها 



��

الأخريين يف اأحد الق�ضمني العلمي اأو الأدبي.

وكانت اأول مدار�س التعليم الثانوي للبنات يف اململكة العربية ال�ضعودية هي املدر�ضة النا�ضرية بالريا�س يف عام 81-82هـ، 

ومثلها كل من املدر�ضة الن�ضيفية، ومدار�س دار احلنان يف جدة، اأّما بقية املدار�س الأهلية فقد توقف فيها التعليم عند 

املرحلة املتو�ضطة.

اأّما اأول دفعة تخّرجت من الق�ضم الثانوي فكانت من مدار�س دار احلنان يف العام الدرا�ضي 84-85هـ، وكان عدد طالباتها 

9 منهن 8 يف الق�ضم العلمي، وواحدة يف الق�ضم الأدبي. 

وقد افتتحت الرئا�ضة العامة اأول مدر�ضة ثانوية لها عام 1391هـ-1392هـ �ضمت 21 طالبة.

ويف  مت�ضاوية،  بن�ضب  وتقدم  جمتمعة،  والأدبية  العلمية  املواد  تكون  الثانوية  املرحلة  من  الأوىل  ال�ضنة  ففي  املناهج  اأّما 

ال�ضنتني التاليتني تختلف الن�ضب بح�ضب التخ�ض�س.

ولقد كان على الطالبات تقدمي المتحانات يف اآخر العام يف املنهج كاماًل، ومن ثم مت تق�ضيم المتحانات يف املناهج على 

الف�ضلني الدرا�ضيني.

5(   معاهد املعلمات املتو�سطة

اأدركت الرئا�ضة العامة منذ اإن�ضائها اأهمية اإيجاد املعلمة ال�ضاحلة، ف�ضارعت اإىل افتتاح اأول ف�ضل لإعداد املعلمات عام 

املعاهد خريجات  تلك  العظمى من طالبات  الغالبية  وكانت  افتتاحها،  تواىل  ثم  21 طالبة،  به  التحقت  1381هـــ، حيث 

ملدار�س اأهلية، وخا�ضة تلك التي كانت موجودة قبل اإن�ضاء الرئا�ضة.

وكانت الفرتة الدرا�ضية بهذه املعاهد 3 �ضنوات بعد املرحلة البتدائية، تتلقى فيها الطالبة درو�ضًا ثقافية وم�ضلكية توؤهلها 

للتعليم البتدائي.

6(   معاهد املعلمات الثانوية 

بداأت الرئا�ضة بافتتاحها يف عام 1388هـ لتح�ضني و�ضد حاجة مدار�ضها من حيث الكمية والنوعية.

تدر�س الطالبات يف هذه املعاهد ملدة �ضنتني بعد التخرج من معهد معلمات متو�ضط، فتتخرج كمعلمة ت�ضلح للتدري�س يف 

املرحلة البتدائية، وُتعنيَّ اخلريجة على املرتبة ال�ضاد�ضة، كما ميكنها النتظام يف كلية الرتبية للبنات ملدة اأربع �ضنوات بعد 
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الثانوية. وي�ضم املعهد ق�ضمني اأدبي، وعلمي. وكانت املناهج تت�ضمن الق�ضمني، ولكن عدد احل�ض�س هو الذي يختلف.

 7(   التعليم العايل

ُيق�ضد بالتعليم العايل كل اأنواع التعليم الذي يلي مرحلة التعليم الثانوي وما يعادلها، وترجع بداياته يف اململكة اإىل عام 

)1(

1369هـ عندما مت افتتاح كليات الرتبية للبنات، ومن ثم اجلامعات ال�ضعودية، واأخريًا الكليات الأهلية.

املراجع �س)126(  )1(
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�ساحبة ال�سمو الأمرية عفت الثنيان

رائدة التعليم الن�سائي والعمل اخلريي

يف اململكة العربية ال�سعودية
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تـمـهـيــد

مل يكن بو�ضعي اأن اأكتب عن الأمرية عفت الثنيان دون العتماد على امل�ضافهة كو�ضيلة لر�ضد م�ضرية رائدة التعليم الن�ضائي 

يف اململكة العربية ال�ضعودية، وق�ضة تكوين �ضخ�ضيتها، ومالمح احلقبة التي عا�ضرتها، وطبيعة العقبات التي واجهتها.

مكان امل�ضافهة كان جمل�س الأمرية لولوة، حيث التقيُت بالأمرية لطيفة وبها، فكان حوار اجتثت م�ضيفتي و�ضقيقتها الكربى 

رهبته من اللحظة الأوىل؛ لين�ضاب ال�ضرد، وتتواىل �ضاللت الذكريات دون اأن يقطع تلقائيتها جهاز الت�ضجيل الذي يقع يف 

منت�ضف امل�ضافة بيننا، ودون اأن يفر�س علينا التكّلف.

وحدي كنت اأتنّبه من حني لآخر لوجود ذلك اجلهاز، واأخ�ضى اأن يلتقط ما ل ي�ضلح للن�ضر؛ حتى اأدركت اأنني اأجل�س بني 

�ضيدتني حترتف كل منهما ال�ضدق.

مل يكن املجل�س الذي جمعنا �ضوى منوذج م�ضغر ملجل�س قدمي عرفه اأهايل اململكة العربية ال�ضعودية، واأهايل منطقة مكة 

الفوارق،  العذبة، فتذوب فيه  الذي كانت �ضيدته ت�ضفي عليه مالمح روحها  الثنيان،  حتديدًا، هو جمل�س الأمرية عفت 

وين�ضاب احلديث بني جنباته.

يف هذا الف�ضل �ضنقراأ ال�ضرية على ل�ضان �ضخ�ضيتني، الأوىل هي الأمرية لطيفة الفي�ضل التي اأ�ضرين و�ضفها املخت�ضر 

لوالدتها بـ)الأم(، معتربة اأنها اأم كل فتاة وامراأة �ضعودية، فكان ذلك الو�ضف مكماًل لالنطباع الذي تركته الأمرية لطيفة 

لديَّ منذ الوهلة الأوىل بكلماتها املفعمة مب�ضاعر الأمومة، وبذاكرتها التي تلتقط وت�ضتعر�س م�ضاهد متميزة لوالدتها الأم، 

والزوجة، والإن�ضانة، وال�ضديقة، والقريبة التي اأرادت اأن ت�ضكل ال�ضورة النموذجية للمراأة امل�ضلمة. مل يكن بو�ضعي اأن 

اأ�ضتمع لالأمرية لطيفة دون اأن اأن�ضغل بالتلقائية والثقافة والأ�ضالة، فهي متثل منوذج الأجيال الأوىل من الن�ضاء ال�ضعوديات 

اللواتي عا�ضرن بدايات التعليم يف املنازل واملدار�س. وبالرغم من امل�ضاعب التي واجهت َنْيلهّن.. للعلم فهي اليوم املراأة 

املثقفة املّطلعة التي جتيد 3 لغات )العربية والإجنليزية والرتكية(. يف كنف والدها ووالدتها ا�ضتهرت بلقب وزيرة املالية، 

يف اإ�ضارة اإىل متّيزها يف اإدارة الأمور املالية، وهي مهارة امتلكتها كذلك اأغلب ن�ضاء ذلك اجليل لإدارة منازلهن بحكمة 

تتنا�ضب مع الو�ضع القت�ضادي لالأ�ضرة، واملرتبط بالأو�ضاع القت�ضادية للبلد.

اأما الأمرية لولوة الفي�ضل فكانت تبهرين بقدرتها على قراءة ما يدور يف ذهني قبل اأن اأطرحه، هي �ضيدة من ذكاء يقروؤك 

ويحاورك بدبلوما�ضية، ت�ضاعدك على اأن تقرتب منها. وهي منوذج للجيل الثاين الذي تهياأت له فر�ضة ا�ضتكمال الدرا�ضة 

العليا يف اخلارج. تلك املراحل التعليمية التي مرت بها، و�ّضعت من نطاق معرفتها واآفاق روؤيتها، فكان لتجربة الحتكاك 

اأثر وا�ضح على �ضخ�ضيتها التي ا�ضتمتعت بت�ضليمها دفة احلوار كّلما لم�س نقطة تتطلب التحليل اأو التف�ضري اأو الربط بني 
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املا�ضي واحلا�ضر. كانت ت�ضرد التاريخ متجردًا، ثم ُت�ضِقط عليه بروؤيتها رداء الواقع، وتك�ضف النقاب عن انعكا�ضه على 

احلا�ضر ودوره يف بناء امل�ضتقبل. ذكاء الفي�ضل، وحكمة عفت، و�ضفافية تتالألأ بطابع خا�س ـ كل ذلك ـ ورمبا اأكرث ـ اأهدته 

ب�ضخاء لقّراء هذا الكتاب.     

)1( ن�ســاأتهــا وحيــاتهــا

هي عفت منرية بنت حممد بن عبداهلل بن ثنيان اآل �ضعود. غادر جدها )عبداهلل بن ثنيان( اجلزيرة العربية، وانتهى 

واأحمد، و�ضليمان،  ا�ضطنبول، حيث تزّوج من �ضيدة �ضرك�ضية هي )تازروح هامن( فاأجنبت له )حممدًا،  به املطاف يف 

.
)1(

وجوهران(. ثم تزوج حممد من ال�ضيدة )اآ�ضيا هامن( التي اأجنبت له )عفت( يف عام 1916م، و)زكي(

يف ذاكرة ابنتها الأمرية لولوة الفي�ضل اأبحرت، و�ضفينتي تتجه �ضوب الزمان واملكان والأجواء التي ن�ضاأت فيها الأمرية 

عفت. اأردت اأن اأفتح املحارة لأقراأ ما حتمله )اللوؤلوؤة( من اأ�ضرار عن والدتها، فوجدتها ت�ضحبني اإىل النقطة التي اأريد، 

قائلة:

قبيل  البلقان  الرتكي - يف حرب  والدها - جندي يف اجلي�س  ُتويف  للغاية، فعندما  تركيا �ضعبة  والدتي يف  »كانت حياة 

انتهاء احلرب العاملية الأوىل، خلف وراءه زوجته )اآ�ضيا هامن(، وابنته )عفت(، وابنه ال�ضغري )زكي(، و�ضقيقته امل�ضلولة 

)جوهران(؛ ليتقا�ضموا من بعده الفقر حتت �ضقف املنزل ال�ضغري الذي جمعهم، ويواجهوا احلياة معتمدين على معا�س 

ب�ضيط. كان عليهم اأن يعتمدوا على اأنف�ضهم، فبداأت جدتي )اآ�ضيا هامن( تبحث عن عمل لتوفري احلياة الكرمية لأفراد 

الأ�ضرة، وكانت جتيد احلياكة، فا�ضتنجدت بتلك احلرفة لتحيك املالب�س جلريانها ومعارفها، غري اأن العائد من عملها 

جمتمعًا مع معا�س الزوج الفقيد مل يكن قاباًل للق�ضمة على اأربعة اأ�ضخا�س، ليغطي اأ�ضا�ضيات احلياة من ماأكل وم�ضرب 

وملب�س وعالج، بالإ�ضافة اإىل التعليم، فا�ضطرت جدتي اأن تتزوج من رجل اآخر، وت�ضافر معه ملقر اإقامته م�ضطحبة معها 

ابنها ال�ضغري )زكي(. ولقد اأجنبت من زواجها الثاين كاًل من )مظفر اأدهم( و)كمال اأدهم(«.

ظلت الأمرية عفت مع عمتها جوهران، اإحداهما ترعى الأخرى، وكلتاهما تعتمدان على معا�س والدها الب�ضيط.. ومل تكن 

م�ضاعب احلياة التي مرت على الأمرية عفت بعيدة عن الأجواء العامة واحلروب التي األقت بظاللها على تركيا والعامل 

الإ�ضالمي ب�ضكل عام.. ف�ضعرت مبكرًا مبرارة فقدان َمن حتب، وبال�ضتقرار الذي تدفعه ال�ضعوب من حياتها ثمنًا للحرب، 

اأنف�ضهن، و�ضاهدت يف والدتها منوذجًا لذلك  اأن يكن موؤهالت لالعتماد على  اأن على الن�ضاء  اأمامها حقيقة  كما لحت 

عندما ا�ضطرتها ظروفها القا�ضية اأن ت�ضتنجد بحرفة تتقنها لتعول اأ�ضرتها بدًل من اأن ت�ضتجدي العون من الآخرين.

م�ضرية امللكة عفت الثنيان – بقلم ال�ضيدة فائزة كيال – الكتاب ال�ضنوي 1425هـ - 2004م  )1(
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التعليم كان اأمرًا اأ�ضا�ضيًا يف املجتمع الرتكي ب�ضكل عام، كما كان �ضروريًا لها ب�ضكل خا�س من اأجل حياة اأف�ضل.. وهو 

الآخر ترك يف تكوينها الثقايف ب�ضمة خا�ضة توؤكد اأنها كانت �ضاهدة عن قرب على اإحدى اأهم املراحل النتقالية التي 

�ضهدها العامل الإ�ضالمي، وعن تعليمها تقول الأمرية لولوة: »التحقت والدتي باملدر�ضة يف العهد العثماين، حيث كان نظام 

اأتاتورك  ولكن عندما جاء م�ضطفى كمال  الرتكية،  اللغة  كتابة  العربية يف  الأحرف  يعتمد على  القدمي  الرتكي  التعليم 

اأجرى تغيريات عديدة، كان من بينها ا�ضتخدام الأبجدية الالتينية يف كتابة اللغة الرتكية بدًل من الأبجدية العربية، وبهذا 

تعلمت والدتي يف املدر�ضتني«. 

وقد وا�ضلت الأمرية عفت تعليمها الأويل والثانوي حتى ح�ضلت على دبلوم معلمات.. هذه املعلومة التي مت اكت�ضافها بعد 

وفاتها جعلتني اأبادر بال�ضوؤال: 

»هل كانت طموحاتها اإذن اأن تكون معلمة؟«.

وبذكاء �ضديد التقطت الأمرية لولوة �ضوؤايل واأجابت:

» اإذا اأردت الربط بني تعليمها وبني اهتمامها لحقًا بالتعليم يف اململكة فهذا اأمر مبالغ فيه من وجهة نظري.. لقد كانت 

�ضغرية، وثمة فارق بني الطموحات واخليارات التي تفر�ضها علينا احلياة«.

�ضعرت باأن الأمرية لولوة كانت تعيد خيايل املفرط يف التحليق اإىل اأر�س الواقع؛ لتوؤكد اأنها ب�ضرد �ضرية والدتها ل ترمي 

اإىل ت�ضويرها بهيئة اأبطال الأ�ضاطري. كانت تتحدث عن الواقع، والواقع اأعمق من اخليال. فعفت الثنيان قد ّمرت بتجربة 

اإن�ضانية ك�ضفت لها عن اأهمية التعليم بالن�ضبة للمراأة، وو�ضعتها يف مواجهة خيار واحد - �ضاءت اأم مل ت�ضاأ - كانت �ضت�ضبح 

معلمة لت�ضاعد اأهلها، اأّما خطواتها الالحقة بتاأ�ضي�س املدار�س يف اململكة فقد كانت نتاج قراءتها لتجربتها عندما و�ضلت 

اإىل مرحلة من الن�ضج توؤهلها للتخطيط من اأجل م�ضتقبل الن�ضاء يف بلدها؛ لتوفر لهنَّ فر�س احلياة الكرمية �ضواًء اخرتن 

اأن يكنَّ ربات منزل، اأو يعملن مبح�س اإرادتهن.

عدُت مع الأمرية لولوة اإىل اأر�س الواقع التي تقف عليها بثبات، وت�ضرتجع منها التاريخ وقلت:

»لقد كانت التجربة اإذن؟«.

قاطعتني بقولها:

» بل هي م�ضيئة اهلل التي ت�ضع الإن�ضان يف اختبارات، اإذا جنح فيها يتاأهل لتوظيف خرباته يف خدمة الآخرين، كما اأنها 

م�ضيئة اهلل الذي �ضّخر لوالدتي اأن تعود بتجربتها اإىل اأر�س الوطن«.

العودة كانت بال �ضك رغبة تراود الأمرية عفت التي باتت تعرف مكان اأ�ضرتها يف �ضبه اجلزيرة العربية، عندما ذاعت 
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اأنباء عن �ضروع امللك عبدالعزيز ـ طيب اهلل ثراه ـ بتوحيد اململكة، غري اأن الرغبة بحاجة اإىل معرفة الطريق لتحقيقها.. 

على  ويتعرفا  فري�ضة احلج،  لأداء  يذهبا  اأن  عليها  اقرتحت  التي  اأمامها عمتها )جوهران(  اأ�ضاءته  قد  الطريق  وذلك 

اأ�ضرتهما هناك ومن ثم تعودان اإىل تركيا.. وبالفعل اأر�ضلت بر�ضالة للملك عبدالعزيز الذي كان يبحث اآنذاك عن اأفراد 

اأ�ضرته، فوّجه لهما الدعوة لزيارة اململكة مبا�ضرة.

وعن تلك الدعوة تقول الأمرية لولوة:

»كان امللك عبدالعزيز يعرف عم والدتي )اأحمد الثنيان( الذي فرَّ من تركيا، وعاد اإىل اململكة، واأ�ضبح م�ضت�ضارًا للملك، 

كما اأنه قد رافق والدي يف رحلته الأوىل لإجنلرتا عام 1919م املوافق 1337هـ لأنه يجيد اللغات«.

وعندما و�ضلت عفت وعمتها جوهران اإىل اململكة، مل يكن الفي�ضل ـ نائب امللك عبدالعزيز اآنذاك ـ يف البالد، ولكنه التقى 

بها بعد عودته، وعن ذلك اللقاء تقول:

الآخــر.. جذبتني  مع  التام  بالن�ضجام  كالنا  و�ضعر  بيننا،  التي  القرابة  بحكم  في�ضل  بامللك  )التقيت 

�ضخ�ضيته، وظللنا لفرتة نتحدث �ضويًا من خالل »ترجمان« لأنني ع�ضت يف تركيا كل عمري.. ولكن �ضيئًا 

ف�ضيئًا تعّلمت اللغة العربية(

��(
عفت �لثنيان

تب�ّضر رحلة احلج َمن يوؤديها مبيالد جديد، ولقد كان لعفت من هناك اأن تفتح �ضفحة جديدة من حياتها، حيث مت زواجها 

املبارك بالأمري في�ضل. ويقراأ ابنها الأمري تركي الفي�ضل اأول اأ�ضطر تلك ال�ضفحة، قائاًل:

» مل تخ�َس احلياة، فلقد واجهتها يومًا بيوم. وعندما تزوجت ابن عمها مل تنكفئ يف غرفتها، ومل تبِك ابتعادها عن اأمها 

واإخوانها اإىل بلد غريب ل تعرف لغته.. ولكنها عانقت حياتها اجلديدة، وعّلمت نف�ضها اأن تتعاي�س مع حميطها، وتكون 

)2(

ع�ضدًا لزوجها يف اأحالمه وطموحاته«.

وقد اأجنبت من البنني والبنات الأمرية �ضارة، الأمري حممد، الأمرية لطيفة، الأمري �ضعود، الأمري عبدالرحمن، الأمري 

بندر، الأمري تركي، الأمرية لولوة، الأمرية هيفاء.

جملة املجال�س ـ العدد 673 ـ 1984/5/19م  )1(

ال�ضرق الأو�ضط ـ العدد 7762 ـ 28/فرباير/2000م ـ مقال )ر�ضالة اإىل اأمي(  )2(
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الأحالم بع�ضها �ضراب، والبع�س الآخر يعرّب عن الطموحات، وي�ضبح نقطة انطالق ل�ضناعة الإجنازات.

 فوق اأعلى قمم جبال الطائف كانت تنتهي الرحلة التي ظل الأمري في�ضل ي�ضطحب اإليها اأ�ضرته. وبعد م�ضقة كبرية كان 

اجلميع ي�ضل لتلك النقطة من جبل الهدا، حيث يختار اأن يقف لري�ضم �ضورة بري�ضة اخليال ت�ضّكل معامل الطريق الذي 

يحلم باأن يراه مّعبدًا لريبط بني الطائف ومكة عن طريق جبل كرا.

هكذا اأرادت الأمرية لولوة اأن ُتقّرَب لذهني اآلية امللك في�ضل للتخطيط مل�ضاريعه. 

وت�ضهب يف و�ضف ال�ضورة فتقول:

»كنا نقطع امل�ضافة بني الطائف ومكة يف حواىل 7 �ضاعات، وكان الطريق موح�ضًا ووعرًا وحمفوفًا باملخاطر، وعندما فّكر 

والدي يف �ضق هذا الطريق اأراد اأن يعي�س حلمه ويرى تفا�ضيله قبل اأن ي�ضرع بتنفيذه فجعلنا جميعًا نعي�س احللم معه«.

كانت هذه الق�ضة الرد على حماولتي التقاط م�ضهد لالأمرية عفت وهي تخطط لتاأ�ضي�س مدار�س البنات، اأو وهي تناق�س 

الفكرة مع زوجها وبناتها. وت�ضيف:

»عملية البناء والتاأ�ضي�س لي�ضت جمرد حديث اأو حوار بني اثنني، بل لبد اأن تتكون الروؤية الوا�ضحة اأوًل، وهكذا دائمًا كان 

التخطيط يبداأ بني زوجني يفهم كل منهما تفكري الآخر، يف عالقة بناء الثقة وامل�ضاندة، فهما وحدة متكاملة. وكنت اأمل�س 

اأنهما �ضركاء يف التخطيط لعدد من امل�ضاريع التي ت�ضغلهم على طريق البناء بنف�س الآلية«.

التي تخفي  النظرة  وبداأت ترتجم  املكان،  اإىل  للتو  التي دخلت  الفي�ضل،  لطيفة  الأمرية  التوكيد متالأ وجه  ملحت نظرة 

وراءها �ضورة حتتفظ بها يف برواز ذاكرتها اإىل كلمات، قائلة:

»كانت والدتي بجوار والدي نعم الرفيق، متار�س دورها كزوجة واأم، وتعرف ما يريده زوجها، متامًا كما كان هو كذلك 

يعرف ما تريده، ويثق اأنها لن ُتقدم على خطوة ما مل تكن مدرو�ضة، وتهدف اإىل فائدة اجلميع يف مرحلة البناء التي تتطلب 

امل�ضاهمة الفّعالة من كافة اأفراد املجتمع لتحقيق النه�ضة املن�ضودة.. وعندما ي�ضري الطرفان على م�ضار واحد من الطبيعي 

اأن يتجاوزا مرحلة النقا�س اإىل القرار والعمل مبا�ضرة«.

هل حقًا عندما نعي�س اأحالمنا تتحقق؟.

الواقع يجيب عن �ضوؤايل ب)نعم(، ففي عام 1385هـ املوافق 1965م افتتح امللك في�ضل الطريق الذي ظل يحلم به لريبط 

بني مكة والطائف عرب جبل كرا.

اأّما الأمرية عفت فقد كان �ضغلها ال�ضاغل التعليم، ومل يقع اهتمامها على هذا املجال ع�ضوائيًا، بل كان ا�ضتجابة لنداء وطن 

نا�ضئ ثروته الوحيدة اأبناوؤه، 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�ضاف الرثوة 

امللك  توجه  كان هذا  وقد  اأبنائه.  بعلم  املجتمع  ينه�س  التعليم حتى  هو  البناء  اأ�ضا�س  يكون  اأن  الطبيعي  ومن  النفطية، 

عبدالعزيز منذ بداية عهده، حيث انطلقت م�ضرية ابتعاث املتعلمني للخارج ل�ضتكمال تعليمهم العايل ومن ثم توظيفهم 

يف الدوائر احلكومية«.

توجهت اإىل الأمرية لطيفة بقويل: 

»لقد عا�ضرمت كاأبناء وبنات لالأمرية عفت املراحل الأوىل لتاأ�ضي�س املدار�س«.

فقاطعتني بقولها:

امللك عبدالعزيز كما  لبنائه،  هكذا كانت مرحلة حكم  الأ�ضا�س  التعليم حجر  الذي كان  البلد  تكوين  بل عا�ضرنا  » ل، 

يعرفها كل من عا�ضرها«.

اخلطوة الأوىل على طريق التعليم ا�ضتهلت الأمرية لولوة احلديث عنها بقولها:« للتاريخ، لبد من تو�ضيح نقطة. 

فلقد كانت هناك مدار�س عديدة يف اململكة، اإلَّ اأنها كانت اأقرب اإىل الكتاتيب يف منهجها، اأو خا�ضة يف املنازل، حيث ياأتي 

اأرادته والدتي فقد كان ن�ضر  ا ما  اأمَّ اأو خا�ضة لأبناء املدينة الواحدة.  اأقاربهم،  بع�س الأهايل باملعلمني لأبنائهم واأبناء 

العلم، واإتاحة فر�س التعليم للجميع«.

وقد كانت هذه هي العالمة الفارقة التي اأكدت عليها الأمرية لطيفة قائلة:

»كان بو�ضع والدتي اأن توفر التعليم لنا فقط. ولكنها مل ت�ضاأ اأن يقت�ضر التعليم علينا، فكانت مدر�ضة الطائف النموذجية 

اأول مدر�ضة خططت مع والدي لفتتاحها يف الأربعينيات امليالدية حيث التحق بها اأبناوؤها مع عامة النا�س، وكان التعليم 

فيها نظاميًا«.

تداخلت مع الأمرية لطيفة عند هذه النقطة اأطلب املزيد من التو�ضيح عن الفارق بني مدر�ضة الطائف النموذجية وغريها 

من املدار�س التي �ضبق افتتاحها فقالت:

»كانت مدر�ضة داخلية اأو ما يطلق عليه اليوم بـ boarding school، وذلك ليتمكن الأهايل من اإر�ضال اأبنائهم اإليها من 

خمتلف اأنحاء اململكة دون اأن ت�ضطر الأ�ضرة باأكملها اإىل النتقال من مدينة لأخرى لتعليم اأبنائها«.

ولبد اأن القارئ قد يت�ضور مع تلك اخلطوة اأن الأمرية عفت قد بداأت بتعليم البنني ويف خاطرها فكرة تعليم البنات، غري 

اأن الأمر مل يكن كذلك، وهذا ما توؤكده الأمرية لطيفة اإذ تقول:

»كانت املدر�ضة للبنني والبنات، حيث اأحلقت بها والدتي منذ افتتاحها ق�ضمًا لتعليم بناتها، ومن ثم اأخريات. وقد در�ضت 
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فيها اأنا ـ اآنذاك ـ وكنت يف املرحلة البتدائية«.

عامة  وللنا�س  للم�ضلمني  الوحي  فاحتة  تكون  اأن  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  اأراد  اآية  اأول  اأ�ضرتجع  واأنا  الإجابة  لتلك  ا�ضتمعت 

)اقراأ(، فوجدت الأمرية عفت قد حفظتها، ووعتها، وطبقتها مدركة اأن طلب العلم فري�ضة على الن�ضاء والرجال دون 

اأن يتطلب حتقيق هذه الفري�ضة اأن ي�ضبق تعليم الرجل تعليم املراأة، فلم تغفل مبادرتها الأوىل هذا الأمر. ومل يكن ذلك 

�ضهاًل بالتاأكيد.

العقبة الأوىل كانت عدم وجود معّلمات، حيث اأو�ضحت الأمرية لطيفة اأن ق�ضم البنات باملدر�ضة كان يعتمد على معّلمي 

البنني، وا�ضتطردت الأمرية لولوة مو�ضحة:

»مل يكن اأمام والدتي خيار اآخر، ففي ذلك الوقت مل يكن من ال�ضهل ا�ضتقدام معلمات من الدول العربية، بل كن يف واقع 

الأمر يرف�ضن املجيء للمملكة وملنطقتنا ب�ضكل عام؛ لأنهن ل يعرفن الكثري عنها«.

واإن كان ا�ضتقطاب املعلمات اأمرًا �ضعبًا، فاإعداد املناهج مل يكن اأقل �ضعوبة، حيث كان لبد من جمع املناهج من الدول 

العربية، وا�ضتقطاب اأكادمييني متقاعدين من تلك الدول لتاأ�ضي�س منهج خا�س، فكانت مدار�س الطائف النموذجية بتلك 

اخلطوة من اأوليات املدار�س التي قدمت منهجًا معرتفًا به من ِقبل وزارة املعارف.

اأّما ق�ضم البنات يف مدر�ضة الطائف النموذجية فقد كان كذلك داخليًا، غري اأن عدد الطالبات كان قلياًل جدًا، تذكر الأمرية 

لطيفة من بينهن زميالتها يف املرحلة البتدائية )بدرية بنت حمد ال�ضليمان(، و)فاتنة �ضاكر(، و)مو�ضي عبداملح�ضن 

العنقري( وتقول: 

»مل ي�ضتمروا، ونحن كذلك مل ن�ضتمر �ضوى ثالث اأو اأربع �ضنوات من املرحلة البتدائية، ثم عدنا للدرا�ضة يف املنزل، ومتكنت 

والدتي من اإح�ضار معلمتني لنا اإحداهما بريطانية لتعلمنا اللغة الإجنليزية ُتدعى )م�ضز ميلر(، والأخرى فل�ضطينية هي 

ال�ضيدة )مفيدة الدباغ( لتعّلمنا املواد العربية« .

وتعلق الأمرية لولوة على توقف ق�ضم البنات يف مدر�ضة الطائف قائلة:

»الأهايل مل ير�ضلوا بناتهم اإىل املدر�ضة، ومل ي�ضجعوا اخلطوة، ووالدتي مل تكن ترغب بافتتاح مدر�ضة لبناتها فقط ».

تعرّث ق�ضم البنات باملدر�ضة اإىل اأن افتتحت الأمرية عفت مدار�س دار احلنان يف عام 1955م، اأّما ق�ضم البنني فا�ضتمر حتى 

انتقلت مدر�ضة الطائف النموذجية يف عام 1960م اإىل مدينة جدة لتحمل م�ضمى جديدًا هو )مدار�س الثغر النموذجية( 

والتي ل تزال قائمة اإىل اليوم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار احلنان:  �س )35( 
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)2( �سخ�سيتها واإجنازاتها

عقلها �سبق زمنها، وقلبها �أعطى �لأمل ملن فقده..

قوة عزميتها �ألهمت �لغري للتطلع �إىل �أفق �أرحب للرقي باأنف�سهم ومبجتمعهم..

�سخ�سيتها كانت مثل �ل�سم�س تبعث �لدفء يف �لقلوب..
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فر�ست هيبتها �لحرت�م، و�أعطته يف �ملقابل..

رمي بنت �سعود الفي�سل

ال�ضرق الأو�ضط ـ العدد 7770 ـ 7/ مار�س/ 2000م ـ من مقال »اأعظم امراأة عرفتها يف حياتي«  )1(
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عــالقتهــا بالآخــرين

» كانت قريبة من �لنا�س، غري بعيدة عن م�ساكلهم«.

هكذا اخت�ضرت الأمرية لطيفة �ضر جناح والدتها يف اكت�ضاب ثقة جمتمعها لتفتتح اأول �ضرح تعليمي للبنات، وت�ضيف:

» لزلت اأذكر جمل�س والدتي ممتلئًا بالّزوار، كان بابها مفتوحًا دائمًا للنا�س، حتر�س على اأن تربطها بهم عالقة اإن�ضانية 

حميمة، وتهتم بال�ضتماع اإىل م�ضاكلهم، حتى ال�ضخ�ضي منها.. فكثريًا ما كنا جندها تغادر املجل�س مع اإحدى الزائرات، 

اأو تختلي بها جانبًا لت�ضتمع اإليها، وتقدم لها امل�ضورة. فاإذا ما انف�س املجل�س، حتتفظ بتلك الأ�ضرار يف اأعماقها، ول تطلع 

عليها اأحدًا اأبدًا«.

وهو نف�س املجل�س الذي و�ضفته الكاتبة نورا ال�ضعد يف اإحدى مقالتها، بقولها:

حللول  العالجي  لالإر�ضاد  مركًزا  ميثل  كان  بل  والثقافية..  الجتماعية  للحوارات  مثال  كان  مقرها،  يف  عفت  »�ضالون 
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م�ضكالت العديد من الن�ضاء والفتيات، ومدر�ضة اجتماعية للتوا�ضل بني الرعية وزوجة الراعي والوايل«.

اقرتبت من النا�س، وحر�ضت على مراعاة م�ضاعرهم، وحفظت �ضرهم، واحرتمت خ�ضو�ضيتهم، فحظيت بثقتهم. تلك كانت 

توليفة النجاح الجتماعي التي �ضنعتها واعتمدتها.. وظل جمل�ضها �ضاهدًا على �ضخ�ضيتها الفريدة، و�ضاهدًا على قدرتها 

على الإقناع، وعلى تقدير زوجها امللك في�ضل لهذه ال�ضمة التي تتميز بها زوجته، وي�ضهد عليها ابنها الأمري تركي بقوله:

»كانت ع�ضدًا لوالدي يف اأحالمه وطموحاته، جتادل َمن كان يقف معار�ضًا لهذه الطموحات.. وكان والدي ـ رحمه اهلل ـ 

)2(

يبعث لها َمن كان يرى اأنه خمالف اأو لي�س مقتنعًا ببع�س هذه الأحالم لتقنعه بها «. 

وتو�ضح الأمرية لولوة هذه احلقيقة مبا يجلي الغمو�س فتقول:

باقتدار،  الدور  النا�س كانت متار�س هذا  اأمور مت�س حياة  التعليم من  وبغري  بالتعليم  يتعلق  فيما  والرجال،  الن�ضاء  »مع 

وهي توؤمن باأن عليها اأن تقنع النا�س ل اأن تفر�س عليهم راأيها فر�ضًا. وهنا، ل ميكن اأن نغفل العوامل التي �ضاعدتها على 

ذلك.. فقد كانت من جهة �ضاحبة �ضخ�ضية نا�ضجة وموؤهلة ملناق�ضة الآخرين فيما يوؤمنون به لتقتنع، اأو تقنعهم مبا توؤمن 

به. كما كانت طبيعة احلياة ـ اآنذاك ـ خمتلفة، يتجلى هذا الختالف يف اأن البلدة كانت �ضغرية، وكل الأ�ضر تعرف بع�ضها 

البع�س، فهذا تعرف والدته، وذاك تعرف �ضقيقته، والآخر تعرف زوجته. بالإ�ضافة اإىل اأن اأغلب الرجال الذين التقت 

بهم والدتي يف جمل�ضها ـ مع اأخي تركي ـ كانوا مبثابة اأبنائها؛ كونهم خريجي )مدر�ضة الطائف النموذجية( التي اأ�ض�ضتها. 

الريا�س – العدد 11565 – 22/فرباير/2000م – مقال )عفت الثنيان.. غيمة ماطرة ور�ضالة حب للوطن  )1(

ال�ضرق الأو�ضط – العدد 7762 -  28/فرباير/2000م – مقال )ر�ضالة اإىل اأمي(  )2(
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هذه العوامل اليت توفرت هلا جمتمعة يف ذلك الزمن كانت استثنائية، لذلك أعتقد أن تأثريها قد دخل لكل بيت 
برتحيب من أهله".

حقيقة أكدها قلم الكاتب أمحد حممد باديب بقوله:
"فتحت قلبها وبيتها ألهل احلجاز يوم كانت تعيش بني ظهرانينهم يف مكة املكرمة، عندما كان زوجها نائباً لعبدالعزيز 
ـ رمحه اهللاـ  ويف الطائف يوم كان ولياً لعهد سعود، ويف جدة يوم كان ملكاً.. أحبها أهل احلجاز، وأجلوا مكانتها ألهنا 
ملكت قلوهبم، كانت ـ رمحها اهللا ـ ال حتب "احلال املائل" كما يقول أهل احلجاز، وال حتب أن تقضي وقتها إالَّ فيما 

ينفع". (١)

الصفة ونقيضها كانت جتتمع يف شخصية األمرية، ولكنها صفات توازنت دون تضارب بني التواضع ولني اجلانب 
واحلميمية يف عالقتها مع اآلخرين، وبني الشدة يف طلب احلق واإلصرار على إحقاقه. 

"كانت امرأة ذات إرادة حديدية".
بتلك العبارة وصفت مواقفها، فصححت األمرية لولوة الوصف قائلة:

"كانت امرأة مسلمة، تفهم هذا املعىن وتعيه، وتسعى إىل جتسيده يف كل ممارساهتا؛ لتكون منوذجاً يف االلتزام بكافة 
مهامها.. كأم، وزوجة، وأخت، وصديقة، وصاحبة أهداف تؤمن هبا، وتسعى إىل حتقيقها دون أن حتيد عنها. مل 
تكن تقدم تنازالت، أو ترتاجع إالَّ إذا ثبت هلا أهنا على خطأ. فكان يف شخصيتها القوية شيء من املرونة لتتغري 
حنو األفضل، وهذا يتضح جبالء يف قدرهتا على تغيري بعض العادات واملمارسات اليت اكتسبتها من نشأهتا األوىل، 
فكان تغيرياً حنو األفضل، وهذا أمر مقبول يف حياهتا. أّما التنازل عن األفضل ملا هو أقل منه مل تكن ترضاه أبداً".

تلك الشخصية القوية مببادئها الراسخة قد جتعلنا نتخيلها قاسية يف التعامل مع اخلطأ، ولكن األمرية لطيفة تكشف 
النقاب عن وجه شخصية والدهتا احلقيقي فتقول:

تزين وجهها. مل تكن القسوة تعرف الطريق إىل نفسها، ولكنها كانت  "كانت متيل إىل املرح، واالبتسامة دائماً 
حازمة".

شعاراتها
توقفت طويًال عند كلمة لألمرية سارة الفيصل تقول فيها:

"كانت والدتي تؤكد علينا أن تعليم المرأة هو سالحها، وتوصينا بالتمّسك بالدين، واحترام الناس جميعاً".

هذه العوامل اليت توفرت هلا جمتمعة يف ذلك الزمن كانت استثنائية، لذلك أعتقد أن تأثريها قد دخل لكل بيت 
برتحيب من أهله".

حقيقة أكدها قلم الكاتب أمحد حممد باديب بقوله:
"فتحت قلبها وبيتها ألهل احلجاز يوم كانت تعيش بني ظهرانينهم يف مكة املكرمة، عندما كان زوجها نائباً لعبدالعزيز 
ـ رمحه اهللاـ  ويف الطائف يوم كان ولياً لعهد سعود، ويف جدة يوم كان ملكاً.. أحبها أهل احلجاز، وأجلوا مكانتها ألهنا 
ملكت قلوهبم، كانت ـ رمحها اهللا ـ ال حتب "احلال املائل" كما يقول أهل احلجاز، وال حتب أن تقضي وقتها إالَّ فيما 

ينفع". (١)

الصفة ونقيضها كانت جتتمع يف شخصية األمرية، ولكنها صفات توازنت دون تضارب بني التواضع ولني اجلانب 
واحلميمية يف عالقتها مع اآلخرين، وبني الشدة يف طلب احلق واإلصرار على إحقاقه. 

"كانت امرأة ذات إرادة حديدية".
بتلك العبارة وصفت مواقفها، فصححت األمرية لولوة الوصف قائلة:

"كانت امرأة مسلمة، تفهم هذا املعىن وتعيه، وتسعى إىل جتسيده يف كل ممارساهتا؛ لتكون منوذجاً يف االلتزام بكافة 
مهامها.. كأم، وزوجة، وأخت، وصديقة، وصاحبة أهداف تؤمن هبا، وتسعى إىل حتقيقها دون أن حتيد عنها. مل 
تكن تقدم تنازالت، أو ترتاجع إالَّ إذا ثبت هلا أهنا على خطأ. فكان يف شخصيتها القوية شيء من املرونة لتتغري 
حنو األفضل، وهذا يتضح جبالء يف قدرهتا على تغيري بعض العادات واملمارسات اليت اكتسبتها من نشأهتا األوىل، 
فكان تغيرياً حنو األفضل، وهذا أمر مقبول يف حياهتا. أّما التنازل عن األفضل ملا هو أقل منه مل تكن ترضاه أبداً".

تلك الشخصية القوية مببادئها الراسخة قد جتعلنا نتخيلها قاسية يف التعامل مع اخلطأ، ولكن األمرية لطيفة تكشف 
النقاب عن وجه شخصية والدهتا احلقيقي فتقول:

تزين وجهها. مل تكن القسوة تعرف الطريق إىل نفسها، ولكنها كانت  "كانت متيل إىل املرح، واالبتسامة دائماً 
حازمة".

شعاراتها
توقفت طويًال عند كلمة لألمرية سارة الفيصل تقول فيها:

"كانت والدتي تؤكد علينا أن تعليم المرأة هو سالحها، وتوصينا بالتمّسك بالدين، واحترام الناس جميعاً".

(١)  الندوة – العدد ١٢٥٧٠ - ٢/مارس/٢٠٠٠م مقال (وماتت ملكة القلوب) 
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وإذا أردت أن ختترب صدق الشعارات اليت يطلقها أحدهم، فاحبث عن تطبيقه هلا يف حياته، أو احبث عن أثرها 
يف حميطه. ومع شعارات األمرية عفت وجدت أن البحث يسوقين حنو ٣٠٠٠ وثيقة إثبات وتزيد، بوسعها أن 
تشهر اإلجابة بصوت مرتفع عن هذا السؤال. تلك الوثائق تكتسب مصداقيتها من كوهنا ليست حرباً على الورق، 

بل هن خرجيات مدرسة عفت اللوايت بوسعهن أن يقلن:
"كانت تلك الشعارات واقعاً عشناه".

فّمن قالت بأن تعليم المرأة هو سالحها، قد كّرست حياهتا لتمنح هذا السالح املشروع لفتيات بلدها حىت 
جندهتن يف حمراب العلم جمتهدات وجماهدات يف سبيل هنضة وطنهن. كما غرست حب العلم يف نفوس أبنائها 
وبناهتا فاختاروا أن يكون استثمارهم الحقاً يف قطاع التعليم، وباإلضافة إىل إشراف بناهتا بالتناوب على مدارس 

دار احلنان: 
ـ افتتحت األمرية سارة الفيصل مدارس الرتبية اإلسالمية يف الرياض.

ـ افتتح األمري حممد الفيصل مدارس املنارات الدولية، وهلا فروع يف اململكة وخارجها.
ـ افتتحت األمرية هيفاء الفيصل املدرسة الفيصلية يف اخلرب.

ـ افتتح أبناؤها الذكور ـ جمتمعني ـ مدارس امللك فيصل يف الرياض.

العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فسعت إىل تذليل  أدركــت أن طلب  بالدين،  بالتمسك  وَمــن أوصــت 
العقبات أمام املرأة لتؤدي فريضتها، وحرصت على أن حتيط برامج مدارسها التعليمية اخلاصة مبا يناسب شريعة 
دينها، فارتكزت على مفهوم "إن اهللا حيب أحدكم إذا عمل عمًال أن يتقنه" وقدمت خري ما ميكن تقدميه من 
أساليب تعليمية وتربوية لبناهتا، مستفيدة من جتارب الدول املتقدمة يف جمال التعليم، وحريصة على أن تأخذ منها 
ما يتحد مع املفاهيم اإلسالمية وال حييد باملرأة عنها. ولقد حتورت يف دار احلنان أنشطة عديدة تعرفها أرقى املدارس 
العاملية لتأخذ صوراً ذات أبعاد جديدة طابعها يتميز مبا يرسيه من املفاهيم اإلسالمية كالعمل اخلريي، والتنافس 
الشخصية.. وغري ذلك ممّا  الشريف، والتكافل، واإلتقان، واإلخــالص، والتفكر، واإلبــداع، واالبتكار، وتنمية 

سيأيت ذكره الحقاً بشيء من التفصيل.

وَمن رفعت شعار احترام الناس جميعاً، وضعت صيغة فريدة من صيغ التعايش يف دار احلنان.. فقد ظلت تلك 
املدرسة ـ بالرغم من كل املراحل االنتقالية اليت مرت هبا، وبالرغم من التطور الــذي شهدته ـ تضم بني جنباهتا 
يتيمات دار الرعاية اللوايت كانت تتكفل برعايتهن، إىل جانب فئات إذا أردنا تصنيفها جندها ترتاوح بني حمدودة 
ومتوسطة ومرتفعة الدخل، وبنات األسرة احلاكمة، كما ضم ذلك اجملتمع املتجانس السعوديات وغري السعوديات. 
ولعلي اليوم عندما اسرتجع ذلك التنوع أشعرـ  مبا ال يدع جماًال للشكـ  أنه مل يكن من املمكن أن يتشكل مصادفة، 
بل كان مقصوداً لتهيئة بيئة اجتماعية صحية جتسد صورة من صور اجملتمع الكبري، كما كانت تراه األمرية عفت،   

وإذا أردت أن ختترب صدق الشعارات اليت يطلقها أحدهم، فاحبث عن تطبيقه هلا يف حياته، أو احبث عن أثرها 
يف حميطه. ومع شعارات األمرية عفت وجدت أن البحث يسوقين حنو ٣٠٠٠ وثيقة إثبات وتزيد، بوسعها أن 
تشهر اإلجابة بصوت مرتفع عن هذا السؤال. تلك الوثائق تكتسب مصداقيتها من كوهنا ليست حرباً على الورق، 

بل هن خرجيات مدرسة عفت اللوايت بوسعهن أن يقلن:
"كانت تلك الشعارات واقعاً عشناه".

فّمن قالت بأن تعليم المرأة هو سالحها، قد كّرست حياهتا لتمنح هذا السالح املشروع لفتيات بلدها حىت 
جندهتن يف حمراب العلم جمتهدات وجماهدات يف سبيل هنضة وطنهن. كما غرست حب العلم يف نفوس أبنائها 
وبناهتا فاختاروا أن يكون استثمارهم الحقاً يف قطاع التعليم، وباإلضافة إىل إشراف بناهتا بالتناوب على مدارس 

دار احلنان: 
ـ افتتحت األمرية سارة الفيصل مدارس الرتبية اإلسالمية يف الرياض.

ـ افتتح األمري حممد الفيصل مدارس املنارات الدولية، وهلا فروع يف اململكة وخارجها.
ـ افتتحت األمرية هيفاء الفيصل املدرسة الفيصلية يف اخلرب.

ـ افتتح أبناؤها الذكور ـ جمتمعني ـ مدارس امللك فيصل يف الرياض.

العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فسعت إىل تذليل  أدركــت أن طلب  بالدين،  بالتمسك  وَمــن أوصــت 
العقبات أمام املرأة لتؤدي فريضتها، وحرصت على أن حتيط برامج مدارسها التعليمية اخلاصة مبا يناسب شريعة 
دينها، فارتكزت على مفهوم "إن اهللا حيب أحدكم إذا عمل عمًال أن يتقنه" وقدمت خري ما ميكن تقدميه من 
أساليب تعليمية وتربوية لبناهتا، مستفيدة من جتارب الدول املتقدمة يف جمال التعليم، وحريصة على أن تأخذ منها 
ما يتحد مع املفاهيم اإلسالمية وال حييد باملرأة عنها. ولقد حتورت يف دار احلنان أنشطة عديدة تعرفها أرقى املدارس 
العاملية لتأخذ صوراً ذات أبعاد جديدة طابعها يتميز مبا يرسيه من املفاهيم اإلسالمية كالعمل اخلريي، والتنافس 
الشخصية.. وغري ذلك ممّا  الشريف، والتكافل، واإلتقان، واإلخــالص، والتفكر، واإلبــداع، واالبتكار، وتنمية 

سيأيت ذكره الحقاً بشيء من التفصيل.

وَمن رفعت شعار احترام الناس جميعاً، وضعت صيغة فريدة من صيغ التعايش يف دار احلنان.. فقد ظلت تلك 
املدرسة ـ بالرغم من كل املراحل االنتقالية اليت مرت هبا، وبالرغم من التطور الــذي شهدته ـ تضم بني جنباهتا 
يتيمات دار الرعاية اللوايت كانت تتكفل برعايتهن، إىل جانب فئات إذا أردنا تصنيفها جندها ترتاوح بني حمدودة 
ومتوسطة ومرتفعة الدخل، وبنات األسرة احلاكمة، كما ضم ذلك اجملتمع املتجانس السعوديات وغري السعوديات. 
ولعلي اليوم عندما اسرتجع ذلك التنوع أشعرـ  مبا ال يدع جماًال للشكـ  أنه مل يكن من املمكن أن يتشكل مصادفة، 
بل كان مقصوداً لتهيئة بيئة اجتماعية صحية جتسد صورة من صور اجملتمع الكبري، كما كانت تراه األمرية عفت،   
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أو يف الواقع كما جيب أن يكون.  فرسوم االلتحاق باملدرسة ظلت يف متناول اجلميع تقريباً، والنظام املوحد قد 
وّحد بني أفراد جمتمعها الصغري (دار احلنان)، وجنح بإذابة جليد الفروقات، لنجد اليوم أن القاسم املشرتك بال 
استثناء يف إجابات خرجيات مدارس دار احلنان عن أبرز ما حيملنه من ذكرى عن مدرستهن هو (روح االنتماء 
إىل أسرة واحدة). وهكذا أجد أن هذا العامل حتديداً كان وراء ما تبوأته دار احلنان واألمرية عفت من مكانه على 
خارطة نفوس بناهتا. فكان التعليم حاضراً، غري أننا ليس بوسعنا أن نغفل التجربة املتكاملة اليت هّيأت بالرتبية 

الطريق الكتساب العلم، ولتشكيل شخصية الطالبة.

"أنشئت دار الحنان لتضم كل طبقات المجتمع بال فوارق".

هذا ما قالته األمرية لطيفة، وعادت يب إىل جذور تلك الرؤية الراسخة لألمرية عفت بقوهلا:
"كانت حترص دائماً على أن يغّلف االحرتام مجيع العالقات احمليطة هبا، فتعّلمنا منذ الصغر أن َمن يدخل بيتنا 
زائراً البد أن حنتفي به، ونبادر حنن بناهتا قبل غرينا بواجب الضيافة، كما تعّلمنا أن َمن يدخل بيتنا عامًال البد 
أن نشعر بالتقدير ملهنته اليت ال تنتقص منه، وال جتعل بالضرورة أحدنا أفضل من اآلخر. كما ال ينفي وجود َمن 
يساعدنا مسؤوليتنا أو اعتمادنا على أنفسنا، فلم يكن بوسعي أن أطلب كوباً من املاء من أحد مادمت أملك 
القدرة على أن أجلبه بنفسي". وتضيف:" كانت والديت ـ رمحها اهللا ـ حترص على إرساء آداب التعامل مع اآلخرين 
بيننا حىت ال نعيش مبعزل عنهم، وحىت يظل االحرتام والتماسك جيمعنا هبم. ودار احلنان هي بيت علم قامت على 
تأسيسه، ومل تشأ أبداً أن يكون مبثابة اجلدار العازل الذي تقبع خلف جدرانه فئة واحدة، بل كان بيئة إعداد للفتاة 

لتخوض بنجاح معرتك احلياة". 

دعمها للثقافة

"التعليم في المناهج، أّما الثقافة ففي الكتب".
حقيقة آمنت هبا األمرية عفت، وعنها تقول األمرية لطيفة:

"كانت هواية والديت املفضلة هي القراءة. ببساطة، كانت تقرأ كل شيء. وتضم مكتبتها الضخمة كتباً يف خمتلف 
اجملاالت؛ ألهنا كانت تؤمن بأن اإلنسان جيب أن ينمي ثقافته ومعلوماته بالقراءة واالّطالع".

هذه القناعة كانت حتماً وراء دعمها لعدد من األنشطة الالمنهجية والربامج الثقافية اليت تبنتها دار احلنان. ونرى 
مالمح صورة جديدة تؤكد أن َمن يدعم فكرة يؤمن هبا بوسعه أن يصل هبا إىل أبعد ممّا قد يصل إليه َمن يدعم 
مشاريعه كرماً أو جتارًة.. تلك الصورة تتجّلى حبماس األمرية عفت لدعم نشاط أسبوع الكتاب مبدارس دار احلنان 

إذ تقول: 

أو يف الواقع كما جيب أن يكون.  فرسوم االلتحاق باملدرسة ظلت يف متناول اجلميع تقريباً، والنظام املوحد قد 
وّحد بني أفراد جمتمعها الصغري (دار احلنان)، وجنح بإذابة جليد الفروقات، لنجد اليوم أن القاسم املشرتك بال 
استثناء يف إجابات خرجيات مدارس دار احلنان عن أبرز ما حيملنه من ذكرى عن مدرستهن هو (روح االنتماء 
إىل أسرة واحدة). وهكذا أجد أن هذا العامل حتديداً كان وراء ما تبوأته دار احلنان واألمرية عفت من مكانه على 
خارطة نفوس بناهتا. فكان التعليم حاضراً، غري أننا ليس بوسعنا أن نغفل التجربة املتكاملة اليت هّيأت بالرتبية 

الطريق الكتساب العلم، ولتشكيل شخصية الطالبة.

"أنشئت دار الحنان لتضم كل طبقات المجتمع بال فوارق".

هذا ما قالته األمرية لطيفة، وعادت يب إىل جذور تلك الرؤية الراسخة لألمرية عفت بقوهلا:
"كانت حترص دائماً على أن يغّلف االحرتام مجيع العالقات احمليطة هبا، فتعّلمنا منذ الصغر أن َمن يدخل بيتنا 
زائراً البد أن حنتفي به، ونبادر حنن بناهتا قبل غرينا بواجب الضيافة، كما تعّلمنا أن َمن يدخل بيتنا عامًال البد 
أن نشعر بالتقدير ملهنته اليت ال تنتقص منه، وال جتعل بالضرورة أحدنا أفضل من اآلخر. كما ال ينفي وجود َمن 
يساعدنا مسؤوليتنا أو اعتمادنا على أنفسنا، فلم يكن بوسعي أن أطلب كوباً من املاء من أحد مادمت أملك 
القدرة على أن أجلبه بنفسي". وتضيف:" كانت والديت ـ رمحها اهللا ـ حترص على إرساء آداب التعامل مع اآلخرين 
بيننا حىت ال نعيش مبعزل عنهم، وحىت يظل االحرتام والتماسك جيمعنا هبم. ودار احلنان هي بيت علم قامت على 
تأسيسه، ومل تشأ أبداً أن يكون مبثابة اجلدار العازل الذي تقبع خلف جدرانه فئة واحدة، بل كان بيئة إعداد للفتاة 

لتخوض بنجاح معرتك احلياة". 

دعمها للثقافة

"التعليم في المناهج، أّما الثقافة ففي الكتب".
حقيقة آمنت هبا األمرية عفت، وعنها تقول األمرية لطيفة:

"كانت هواية والديت املفضلة هي القراءة. ببساطة، كانت تقرأ كل شيء. وتضم مكتبتها الضخمة كتباً يف خمتلف 
اجملاالت؛ ألهنا كانت تؤمن بأن اإلنسان جيب أن ينمي ثقافته ومعلوماته بالقراءة واالّطالع".

هذه القناعة كانت حتماً وراء دعمها لعدد من األنشطة الالمنهجية والربامج الثقافية اليت تبنتها دار احلنان. ونرى 
مالمح صورة جديدة تؤكد أن َمن يدعم فكرة يؤمن هبا بوسعه أن يصل هبا إىل أبعد ممّا قد يصل إليه َمن يدعم 
مشاريعه كرماً أو جتارًة.. تلك الصورة تتجّلى حبماس األمرية عفت لدعم نشاط أسبوع الكتاب مبدارس دار احلنان 

إذ تقول: 
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"طالبات دار الحنان هن أول من بدأن ونفذن فكرة أسبوع الكتاب. وعمل األبحاث 
على نطاق المملكة، إالَّ أنني لم يخطر ببالي أنهن بحاجة إلى مطبعة لطباعة بحوثهن، 
وعندما علمت بأنهن يلجأن إلى المطابع خارج المدرسة، وجدت أنه من الضروري شراء 
بعمل  تقوم  تصوير  آالت  المدرسة  في  فأصبح  لهن،  مني  وقدمتها كهدية  طباعة  آلة 

الصور الرئيسية، وآله تسحب حتى 300 نسخة"
عفت الثنيان(1)

وباهتمام بالغ كانت تتابع، وتوّجه بناهتا إىل تبين الطرح اجلديد واملفيد يف البحوث اليت يعملن على إعدادها، 
العناء  وطأة  عليهن  وخففت  املسار،  هلن  حددت  نصيحة  أول  فكانت  مرحلة..  توجيهاهتا كل  وتواكب 

ليتجاوزن أول خطوة على طريق األلف ميل، قوهلا:
  

إليها  يلتفت  ال  قد  التي  المواضيع  بتناول  الكتاب  أسبوع  في  بناتي  تهتم  أن  "أتطّلع 
اإلنسان أو يهتم بها، فال يكتبن حول ماهو متوفر للجميع في المكتبات، وإنما الواجب 

الكتابة عن األمور التي قد تغيب عن ذهن الفرد منا وال توجد في أي كتاب آخر "
عفت الثنيان(2)

دعمها لعمل المرأة

"من الجمعيات الخيرية انطلق عمل المرأة".
هذا ما أشارت إليه األمرية لولوة، واستدركت:

"كل أسس وأعمال املرأة السعودية بدأت يف اجلمعيات اخلريية. فقد كانت األرضية اليت أسست لعملها منذ 
تقدمي  ـ  آنذاك  ـ  اخلريية  اجلمعيات  دور  يكن  بالرياض، ومل  النهضة  ـ مجعية  اهللا  ـ رمحها  والديت  افتتحت  أن 

املساعدات املادية أو الرعاية االجتماعية فحسب، بل كان دورها األهم التعليم ونشر الثقافة".
وبانسيابية انتقلت دفة احلديث إىل األمرية لطيفة، اليت كانت شاهدة على تلك اخلطوة واليت ـ جمدداً ـ كان 

لألمرية عفت قصب السبق يف طرحها على جمتمعها، فقالت:

"طالبات دار الحنان هن أول من بدأن ونفذن فكرة أسبوع الكتاب. وعمل األبحاث 
على نطاق المملكة، إالَّ أنني لم يخطر ببالي أنهن بحاجة إلى مطبعة لطباعة بحوثهن، 
وعندما علمت بأنهن يلجأن إلى المطابع خارج المدرسة، وجدت أنه من الضروري شراء 
بعمل  تقوم  تصوير  آالت  المدرسة  في  فأصبح  لهن،  مني  وقدمتها كهدية  طباعة  آلة 

الصور الرئيسية، وآله تسحب حتى 300 نسخة"
عفت الثنيان(1)

وباهتمام بالغ كانت تتابع، وتوّجه بناهتا إىل تبين الطرح اجلديد واملفيد يف البحوث اليت يعملن على إعدادها، 
العناء  وطأة  عليهن  وخففت  املسار،  هلن  حددت  نصيحة  أول  فكانت  مرحلة..  توجيهاهتا كل  وتواكب 

ليتجاوزن أول خطوة على طريق األلف ميل، قوهلا:
  

إليها  يلتفت  ال  قد  التي  المواضيع  بتناول  الكتاب  أسبوع  في  بناتي  تهتم  أن  "أتطّلع 
اإلنسان أو يهتم بها، فال يكتبن حول ماهو متوفر للجميع في المكتبات، وإنما الواجب 

الكتابة عن األمور التي قد تغيب عن ذهن الفرد منا وال توجد في أي كتاب آخر "
عفت الثنيان(2)

دعمها لعمل المرأة

"من الجمعيات الخيرية انطلق عمل المرأة".
هذا ما أشارت إليه األمرية لولوة، واستدركت:

"كل أسس وأعمال املرأة السعودية بدأت يف اجلمعيات اخلريية. فقد كانت األرضية اليت أسست لعملها منذ 
تقدمي  ـ  آنذاك  ـ  اخلريية  اجلمعيات  دور  يكن  بالرياض، ومل  النهضة  ـ مجعية  اهللا  ـ رمحها  والديت  افتتحت  أن 

املساعدات املادية أو الرعاية االجتماعية فحسب، بل كان دورها األهم التعليم ونشر الثقافة".
وبانسيابية انتقلت دفة احلديث إىل األمرية لطيفة، اليت كانت شاهدة على تلك اخلطوة واليت ـ جمدداً ـ كان 

لألمرية عفت قصب السبق يف طرحها على جمتمعها، فقالت:

(١) - (٢) مقتطفات من لقاء يف حبث عن أسبوع الكتاب بدار احلنان – أول ثانوي أ – أسبوع الكتاب احلادي عشر عام ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م
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"عندما فكرت والديت بتأسيس اجلمعيات اخلريية، أوكلت يل، ولشقيقيت سارة، والسيدة مسرية خاشقجي، والسيدة 
سيسيل رشدي مهمة وضع اللوائح األساسية للجمعيات اخلريية، ومن مث انطلق نشاط مجعية النهضة اليت محلت يف 

بداياهتا مسّمى (نادي فتيات اجلزيرة الثقايف)".. وعن األنشطة اليت كانت تقدمها اجلمعية تقول:
"كان من بينها الندوات، واحملاضرات، والرحالت، وتعليم لغات، وحمو األمية، والعناية باألسر الفقرية. كما كانت 
تقدم دورات متقدمة. فعلى سبيل املثال مت يف مجعية النهضة ـ ألول مرة على مستوى اململكة ـ تعليم لغة (برايل) 

للكفيفات".

كدت أن أبدأ بالربط بني مفاهيم خدمة اجملتمع والعمل اخلريي والتطوعي اليت أرستها األمرية عفت ـ رمحها اهللا ـ يف 
اجلمعيات اخلريية، وبني عدد من األنشطة اليت جاءت لتعزز من هذه املفاهيم يف نفوس طالبات دار احلنان منذ سن 

مبكرة، ولكن األمرية لولوة سبقتين إىل ذلك قائلة:
"املدرسة واجلمعية، تتخرج املرأة منهما لتواجه احلياة، واحلياة ـ آنذاك ـ مل يكن يتوفر فيها كل هذه الكماليات اليت 

نعرفها اليوم، لذلك كان على النساء والرجال على حد سواء أن يتدبروا أمور حياهتم".
قاطعتها متسائلة: "كيف؟".

فأجابت:"سأضرب هلا مثاًال، كانت والديت تروي لنا عن أول منزل عاشت فيه بعد زواجها من والدي. كان سقف 
املنزل من (اخلسف) والطني، وظلت األتربة تتساقط عليهم منه إىل أن أحضرت والديت بعض األقمشة، وقامت 
خبياطتها، فغطت هبا السقف، ولتفادي احلشرات قامت بتعليق (ناموسية) فوق طاولة الطعام. أفكار بسيطة للغاية 
ساعدهتا على حتسني حياهتا والتكيف معها وفقاً إلمكانياهتا، وهكذا أرادت أن تدفع كل امرأة إىل التفكري يف كيفية 
تطوير حياهتا وتدبر أمورها، وهذا حيتاج إىل علم وقراءة أو إىل خيال واسع ومهارة".. وتضيف:" كانت تؤمن بأن 
على كل امرأة أن تتعلم وتعمل، وليس بالضرورة أن يكون عملها خارج املنزل. فأذكر أننا عندما كنا نستعد الفتتاح 
كلية عفت األهلية للبنات قالت لنا (ال تنسوا أن عمل املرأة األول يف بيتها، ودورها األهم تنشئة أبنائها، قد يكون 

هلا دور وعمل آخر هام يف احلياة، غري أن ذلك يأيت بعد أن تكمل مهمتها األساسية يف بيتها)".

العمل  إىل  بنشاطها  عفت  األمرية  بقوهلا:"انتقلت  اخلريية،  اجلمعيات  افتتاح  السعد خطوة  نورة  الدكتورة  وتصف 
التطوعي اخلريي النسائي وهي تدرك أهنا القناة القوية الستثمار احلس اإلمياين لدى النساء فيما يعود بالنفع لقطاعات 
اجملتمع املختلفة.فكانت الرئيسة الفخرية للجمعية اخلريية النسوية جبدة، ومؤسسة مجعية النهضة اخلريية النسوية يف 
الرياض، مث واصلت نشاطها التوعوي املثقف هنا وهناك. أّما من اجلانب التطوعي النسائي فجمعية النهضة اخلريية 
النسوية يف الرياض بتميز نشاطاهتا وفعالية مشاريعها تظل باباً للخري لن يغلق بعد أن فتحته عفت منذ زمن بعيد(1)".

"عندما فكرت والديت بتأسيس اجلمعيات اخلريية، أوكلت يل، ولشقيقيت سارة، والسيدة مسرية خاشقجي، والسيدة 
سيسيل رشدي مهمة وضع اللوائح األساسية للجمعيات اخلريية، ومن مث انطلق نشاط مجعية النهضة اليت محلت يف 

بداياهتا مسّمى (نادي فتيات اجلزيرة الثقايف)".. وعن األنشطة اليت كانت تقدمها اجلمعية تقول:
"كان من بينها الندوات، واحملاضرات، والرحالت، وتعليم لغات، وحمو األمية، والعناية باألسر الفقرية. كما كانت 
تقدم دورات متقدمة. فعلى سبيل املثال مت يف مجعية النهضة ـ ألول مرة على مستوى اململكة ـ تعليم لغة (برايل) 

للكفيفات".

كدت أن أبدأ بالربط بني مفاهيم خدمة اجملتمع والعمل اخلريي والتطوعي اليت أرستها األمرية عفت ـ رمحها اهللا ـ يف 
اجلمعيات اخلريية، وبني عدد من األنشطة اليت جاءت لتعزز من هذه املفاهيم يف نفوس طالبات دار احلنان منذ سن 

مبكرة، ولكن األمرية لولوة سبقتين إىل ذلك قائلة:
"املدرسة واجلمعية، تتخرج املرأة منهما لتواجه احلياة، واحلياة ـ آنذاك ـ مل يكن يتوفر فيها كل هذه الكماليات اليت 

نعرفها اليوم، لذلك كان على النساء والرجال على حد سواء أن يتدبروا أمور حياهتم".
قاطعتها متسائلة: "كيف؟".

فأجابت:"سأضرب هلا مثاًال، كانت والديت تروي لنا عن أول منزل عاشت فيه بعد زواجها من والدي. كان سقف 
املنزل من (اخلسف) والطني، وظلت األتربة تتساقط عليهم منه إىل أن أحضرت والديت بعض األقمشة، وقامت 
خبياطتها، فغطت هبا السقف، ولتفادي احلشرات قامت بتعليق (ناموسية) فوق طاولة الطعام. أفكار بسيطة للغاية 
ساعدهتا على حتسني حياهتا والتكيف معها وفقاً إلمكانياهتا، وهكذا أرادت أن تدفع كل امرأة إىل التفكري يف كيفية 
تطوير حياهتا وتدبر أمورها، وهذا حيتاج إىل علم وقراءة أو إىل خيال واسع ومهارة".. وتضيف:" كانت تؤمن بأن 
على كل امرأة أن تتعلم وتعمل، وليس بالضرورة أن يكون عملها خارج املنزل. فأذكر أننا عندما كنا نستعد الفتتاح 
كلية عفت األهلية للبنات قالت لنا (ال تنسوا أن عمل املرأة األول يف بيتها، ودورها األهم تنشئة أبنائها، قد يكون 

هلا دور وعمل آخر هام يف احلياة، غري أن ذلك يأيت بعد أن تكمل مهمتها األساسية يف بيتها)".

العمل  إىل  بنشاطها  عفت  األمرية  بقوهلا:"انتقلت  اخلريية،  اجلمعيات  افتتاح  السعد خطوة  نورة  الدكتورة  وتصف 
التطوعي اخلريي النسائي وهي تدرك أهنا القناة القوية الستثمار احلس اإلمياين لدى النساء فيما يعود بالنفع لقطاعات 
اجملتمع املختلفة.فكانت الرئيسة الفخرية للجمعية اخلريية النسوية جبدة، ومؤسسة مجعية النهضة اخلريية النسوية يف 
الرياض، مث واصلت نشاطها التوعوي املثقف هنا وهناك. أّما من اجلانب التطوعي النسائي فجمعية النهضة اخلريية 
النسوية يف الرياض بتميز نشاطاهتا وفعالية مشاريعها تظل باباً للخري لن يغلق بعد أن فتحته عفت منذ زمن بعيد(1)".

(١) الرياض – العدد ١١٥٦٥ – ٢٢/فرباير/٢٠٠٠م - من مقال "عفت الثنيان.. غيمة ماطرة ورسالة حب للوطن"
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وتقول املدير العام لإلشراف االجتماعي النسائي يف منطقة مكة املكرمة نورة آل الشيخ: «كانت امللكة عفت 
الثنيان حرم امللك فيصل بن عبدالعزيز ـ رمحهما اهللا ـ أول سعودية تعمل بشكل إجيايب يف التنمية االجتماعية 
اخلريية  اجلمعيات  لعمل  تطويرها  إىل  إضافة  خريية،  مجعية  أول  إنشائها  عرب  وذلك  الشاملة،  الوطنية 

السعودية».(1) 

كل تلك اجملهودات كانت لتقدمي رسالتها اليت اختصرهتا األستاذة حصة الشعييب بأهنا: "تنمية قدرات املرأة 
وتوجيهها مبا يتالءم وتعاليم الشريعة اإلسالمية، وتنظيم نشاطها اخلريي االجتماعي من خالل أسلوب  العمل 

التطوعي املتطّور للمسامهة الفاعلة يف حتقيق أهداف خطط التنمية الوطنية يف اململكة العربية السعودية". (2)

دعمها للحركة التعليمية النسائية في المملكة
عفت  جند  احملدود،  بنطاقه  الشخصي  النجاح  تتجاوز  عامة  مصلحة  لتحقيق  سامياً  اهلدف  يكون  عندما 
وأهدافها خري منوذج على ذلك، فيد عطائها امتدت لدعم حركة التعليم النسائي وصروحه، وبتجرد أفصحت 

عن رؤيتها قائلة:
  

اليمكنها  الحنان  دار  لماذا؟،  الحنان..  بدار  ابنتها  بإلحاق  ترغب  تقريباً  أم  " كل 
استيعاب كل هذه األمة، كما أنه من الواجب تشجيع المدارس األخرى أيضاً، فهنا علم 

وهناك علم، وأنا لست أنانية ألقول مدرستي هي األفضل "
عفت الثنيان (3)

كما كانت عالقتها وثيقة بكليات البنات، وعن تلك العالقة تقول األمرية لطيفة:
"بطلب من الرئيس العام لتعليم البنات كان لوالديت إشراف مباشر على كلية الرتبية للبنات يف الرياض، وأذكر 
أهنا كانت تقيم لطالبات الكلية كل عام حفًال يف بستاهنا، كما أهنا عندما علمت عن عدم وجود أجهزة تلفاز 
يف الكلية أمرت مباشرة بشراء األجهزة على نفقتها، وطالبت بإتاحة الفرصة لطالبات السكن الداخلي مبتابعة 
البث التلفزيوين، فواجهتها بعض االعرتاضات، غري أهنا دافعت عن رأيها معتربة أنه طاملا يف بلدنا ومنازلنا 

تلفزيون فهو حق لطالبات السكن الداخلي أن يتوفر هلن ذلك".

وتقول املدير العام لإلشراف االجتماعي النسائي يف منطقة مكة املكرمة نورة آل الشيخ: «كانت امللكة عفت 
الثنيان حرم امللك فيصل بن عبدالعزيز ـ رمحهما اهللا ـ أول سعودية تعمل بشكل إجيايب يف التنمية االجتماعية 
اخلريية  اجلمعيات  لعمل  تطويرها  إىل  إضافة  خريية،  مجعية  أول  إنشائها  عرب  وذلك  الشاملة،  الوطنية 

السعودية».(1) 

كل تلك اجملهودات كانت لتقدمي رسالتها اليت اختصرهتا األستاذة حصة الشعييب بأهنا: "تنمية قدرات املرأة 
وتوجيهها مبا يتالءم وتعاليم الشريعة اإلسالمية، وتنظيم نشاطها اخلريي االجتماعي من خالل أسلوب  العمل 

التطوعي املتطّور للمسامهة الفاعلة يف حتقيق أهداف خطط التنمية الوطنية يف اململكة العربية السعودية". (2)

دعمها للحركة التعليمية النسائية في المملكة
عفت  جند  احملدود،  بنطاقه  الشخصي  النجاح  تتجاوز  عامة  مصلحة  لتحقيق  سامياً  اهلدف  يكون  عندما 
وأهدافها خري منوذج على ذلك، فيد عطائها امتدت لدعم حركة التعليم النسائي وصروحه، وبتجرد أفصحت 

عن رؤيتها قائلة:
  

اليمكنها  الحنان  دار  لماذا؟،  الحنان..  بدار  ابنتها  بإلحاق  ترغب  تقريباً  أم  " كل 
استيعاب كل هذه األمة، كما أنه من الواجب تشجيع المدارس األخرى أيضاً، فهنا علم 

وهناك علم، وأنا لست أنانية ألقول مدرستي هي األفضل "
عفت الثنيان (3)

كما كانت عالقتها وثيقة بكليات البنات، وعن تلك العالقة تقول األمرية لطيفة:
"بطلب من الرئيس العام لتعليم البنات كان لوالديت إشراف مباشر على كلية الرتبية للبنات يف الرياض، وأذكر 
أهنا كانت تقيم لطالبات الكلية كل عام حفًال يف بستاهنا، كما أهنا عندما علمت عن عدم وجود أجهزة تلفاز 
يف الكلية أمرت مباشرة بشراء األجهزة على نفقتها، وطالبت بإتاحة الفرصة لطالبات السكن الداخلي مبتابعة 
البث التلفزيوين، فواجهتها بعض االعرتاضات، غري أهنا دافعت عن رأيها معتربة أنه طاملا يف بلدنا ومنازلنا 

تلفزيون فهو حق لطالبات السكن الداخلي أن يتوفر هلن ذلك".

(١) صحيفة احلياة ٢٠٠٧/٤/١
(٢) اجلزيرة – العدد ١٠٠٠٧ – ٢١/فرباير/٢٠٠٠م

(٣) مقتطفات من لقاء يف حبث عن أسبوع الكتاب بدار احلنان – أول ثانوي أ – أسبوع الكتاب احلادي عشر عام ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م
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عالقتها باإلعالم
َمن يبحث عن األمرية عفت يف أرشيف اإلعالم احمللي أو العريب أو العاملي جيد أعماهلا حاضرة، غري أهنا مل تكن 
تستجيب إلجراء احلوارات الصحفية اخلاصة، وبالرغم من كل هذا التاريخ احلافل باإلجنازات، حصرت اللقاءات اليت 
ُأجريت معها فكانت ال تتجاوز عدد أصابع يدي، عوضاً عن أن أغلبها كان لبناهتا من طالبات مجعية الصحافة 

بدار احلنان، ونشر يف جملة املدرسة فقط.

ووجدت األمرية لولوة تتلقى سؤايل وتفتح بإجابتها صفحة من تاريخ اململكة، تقرأ منها سطوراً وتكشف من بني 
حروفها عن الكثري فتقول:

"ال ميكن أن أجيب عن السؤال إالَّ إذا وضعته يف سياقه التارخيي واالجتماعي، فوالديت كانت جزءاً من جمتمع حتمل 
طباعه وتتصف بصفاته، ويف مفهومنا املتوارث يعدُّ من العيب أن يتحدث اإلنسان عن نفسه وعن إجنازاته. لذلك 
كانت والديت تؤمن بدور اإلعالم يف اإلعالن عن املنجز وليس عن الشخص الذي أجنزه. وعلينا أن ندرك أن كل 
جيل والديت، بل ومنذ زمن امللك عبدالعزيز كان الرجال والنساء حيملون هذه القناعة، مبتعدين عن بؤرة الضوء، 

ومنشغلني هباجسهم يف البناء وحتقيق النتائج بصمت".

وتباغتين قائلة:"دعيين أسألك ملاذا كل العامل من حولنا اليوم يسأل ويتساءل عن اململكة العربية السعودية؟".

بادلتها السؤال بسؤال وأنا استعجل اإلجابة:" ملاذا؟".
فأجابت:"ألن كًال من آبائنا وأجدادنا يف اململكة كان يعمل من أجل الناس، وحيتسب عمله لوجه اهللا. مل يكن 
أحد يضع يف حسبانه الدور الذي ستلعبه الحقاً اآللة واهلالة اإلعالمية. وهذا األمر يصعب على الغرب حتديداً 
استيعابه، فال جيد أمامه إالَّ صورة غامضة جبانبها مساحة كبرية فارغة تتسع لينسج اخليال على أرضها تزييفاً أو بعداً 
عن الواقع، خاصة فيما يتعلق باملرأة ودورها اهلام يف جمتمعنا، وكفاحها إىل جانب الرجل يف سبيل هنضة وطنها". 

بادرهتا بسؤايل:"هل ترى األمرية لولوة الضوء يف هناية النفق اإلعالمي؟".
أجابت:"نعم، أعتقد بأن جمتمعنا بات يف طريقه لتجاوز هذا األمر تدرجيياً، مدركاً أن اإلعالم مل يعد يعين البحث 
عن شهرة معيبة، فعندما يتعّلق األمر بتارخينا وقضايانا وحبقائق البد من أن يعلمها العامل عنا علينا أن ندوِّن ونوِّثق 

ونعلن".
وإن كان اإلعالم لغة تواصل، فحبال الوصل مل تكن تنقطع بني عفت وبناهتا اليت ختتصر املسافة عندما يعز اللقاء، 

وتصف هذه العالقة بقوهلا:

عالقتها باإلعالم
َمن يبحث عن األمرية عفت يف أرشيف اإلعالم احمللي أو العريب أو العاملي جيد أعماهلا حاضرة، غري أهنا مل تكن 
تستجيب إلجراء احلوارات الصحفية اخلاصة، وبالرغم من كل هذا التاريخ احلافل باإلجنازات، حصرت اللقاءات اليت 
ُأجريت معها فكانت ال تتجاوز عدد أصابع يدي، عوضاً عن أن أغلبها كان لبناهتا من طالبات مجعية الصحافة 

بدار احلنان، ونشر يف جملة املدرسة فقط.

ووجدت األمرية لولوة تتلقى سؤايل وتفتح بإجابتها صفحة من تاريخ اململكة، تقرأ منها سطوراً وتكشف من بني 
حروفها عن الكثري فتقول:

"ال ميكن أن أجيب عن السؤال إالَّ إذا وضعته يف سياقه التارخيي واالجتماعي، فوالديت كانت جزءاً من جمتمع حتمل 
طباعه وتتصف بصفاته، ويف مفهومنا املتوارث يعدُّ من العيب أن يتحدث اإلنسان عن نفسه وعن إجنازاته. لذلك 
كانت والديت تؤمن بدور اإلعالم يف اإلعالن عن املنجز وليس عن الشخص الذي أجنزه. وعلينا أن ندرك أن كل 
جيل والديت، بل ومنذ زمن امللك عبدالعزيز كان الرجال والنساء حيملون هذه القناعة، مبتعدين عن بؤرة الضوء، 

ومنشغلني هباجسهم يف البناء وحتقيق النتائج بصمت".

وتباغتين قائلة:"دعيين أسألك ملاذا كل العامل من حولنا اليوم يسأل ويتساءل عن اململكة العربية السعودية؟".

بادلتها السؤال بسؤال وأنا استعجل اإلجابة:" ملاذا؟".
فأجابت:"ألن كًال من آبائنا وأجدادنا يف اململكة كان يعمل من أجل الناس، وحيتسب عمله لوجه اهللا. مل يكن 
أحد يضع يف حسبانه الدور الذي ستلعبه الحقاً اآللة واهلالة اإلعالمية. وهذا األمر يصعب على الغرب حتديداً 
استيعابه، فال جيد أمامه إالَّ صورة غامضة جبانبها مساحة كبرية فارغة تتسع لينسج اخليال على أرضها تزييفاً أو بعداً 
عن الواقع، خاصة فيما يتعلق باملرأة ودورها اهلام يف جمتمعنا، وكفاحها إىل جانب الرجل يف سبيل هنضة وطنها". 

بادرهتا بسؤايل:"هل ترى األمرية لولوة الضوء يف هناية النفق اإلعالمي؟".
أجابت:"نعم، أعتقد بأن جمتمعنا بات يف طريقه لتجاوز هذا األمر تدرجيياً، مدركاً أن اإلعالم مل يعد يعين البحث 
عن شهرة معيبة، فعندما يتعّلق األمر بتارخينا وقضايانا وحبقائق البد من أن يعلمها العامل عنا علينا أن ندوِّن ونوِّثق 

ونعلن".
وإن كان اإلعالم لغة تواصل، فحبال الوصل مل تكن تنقطع بني عفت وبناهتا اليت ختتصر املسافة عندما يعز اللقاء، 

وتصف هذه العالقة بقوهلا:
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يدي،  لي وأرد على رسائلهن بخط  يكتبن  الطالبات،  ببناتي  اللقاء  أستطيع  ”حين ال 
بالممارسة والكالم  تعّلمتها  أدرسها، ولكني  لم  التي  العربية  لغتي  ما تساعدني  وبقدر 
وقراءة القرآن.. قلت إنني أحرص على الرد على طالباتي بخط يدي حتى ال يشعرن 

باإلهمال، وهناك من يساعدني على ذلك“.
عفت الثنيان (1)

بكلمة واحدة طلبت من ابنتيها اللؤلؤة واللطيفة أن تصفاها فاتفقتا على كلمة ( األم ).

وقد كان ذلك مثاراً إلعجايب، وتعجيب فلم تكن الكلمة (أمي) بل كانت (األم). هذه الكلمة اجلامعة اليت ال 
تظلل بناهتا فحسب، بل تعّرب عن دور مارسته األمرية عفت الثنيان ـ رمحها اهللا ـ يف حياة كل امرأة سعودية 
وجدت طريقها إىل التعليم. كانت باختصار األم للتعليم النسائي يف اململكة منذ أن محلته يف أحشائها جنيناً 

حىت وّدعته يف كنف بناهتا وأبنائها يافعاً.

يدي،  لي وأرد على رسائلهن بخط  يكتبن  الطالبات،  ببناتي  اللقاء  أستطيع  ”حين ال 
بالممارسة والكالم  تعّلمتها  أدرسها، ولكني  لم  التي  العربية  لغتي  ما تساعدني  وبقدر 
وقراءة القرآن.. قلت إنني أحرص على الرد على طالباتي بخط يدي حتى ال يشعرن 

باإلهمال، وهناك من يساعدني على ذلك“.
عفت الثنيان (1)

بكلمة واحدة طلبت من ابنتيها اللؤلؤة واللطيفة أن تصفاها فاتفقتا على كلمة ( األم ).

وقد كان ذلك مثاراً إلعجايب، وتعجيب فلم تكن الكلمة (أمي) بل كانت (األم). هذه الكلمة اجلامعة اليت ال 
تظلل بناهتا فحسب، بل تعّرب عن دور مارسته األمرية عفت الثنيان ـ رمحها اهللا ـ يف حياة كل امرأة سعودية 
وجدت طريقها إىل التعليم. كانت باختصار األم للتعليم النسائي يف اململكة منذ أن محلته يف أحشائها جنيناً 

حىت وّدعته يف كنف بناهتا وأبنائها يافعاً.

(١) لقاء مبجلة اجمللة



٣٩

(٣) رحيلها
رحلت األمرية عفت يف يوم اخلميس احلادي عشر من ذي القعدة 1420هـ، وودعتها كل القلوب اليت امتلكتها 

ورثتها.

من رسائل الرثاء

من مقال "رسالة إلى أمي"
بقلم: تركي الفيصل

أمي احلبيبة: 
أمحد اهللا أنِك عدِت إىل ربك راضية مرضية، ونفسك مطمئنة، كيف ال.. فعندما سألتك الطبيبة كيف اّختذت القرار 

بإجراء العملية هبذه السرعة؟.. قلِت هلا: "أمل تقرتحي أنت إجراء العملية؟.. أنا يا ابنيت ال أخاف املوت". 

أمي احلبيبة: 
لقد كنِت مطمئنة طوال حياتك، واطمئنانك وهَب لِك حمبة اآلخرين واحرتامهم. 

نعم يا أمي،كان اطمئنانك بإميانك باهللا ركيزة حياتك حىت يف أحلك الظروف، كنِت دوحة لالطمئنان، يتظلل بظلها 
َمن ينشدك، وال أنسى ذلك اليوم املفجع عندما أتيت لك ألبلغك وفاة زوجك وأنا يف حرية كيف أصوغ الكلمات، 
وقلت لك: أنهـ  رمحه اهللاـ  ُأصيب  بطلق ناري، ونقل إىل املستشفى، فهل بكيِت؟هل صحِت؟هل فقدِت وعيك؟.. 

ال واهللا، بل قفزِت من فراشِك، وأخذت رداءِك وقلت يل: بل قُتل زوجي، هيا خذين لزوجي.

 هكذا كنِت يا أمي، ولن أنسى ما أوصيت به أبناءك وبناتك وأحفادك، يف آخر لقاء لك معهم، عندما قلت هلم:"يا 
أبنائي وبنايت ال تبعدوا عن بعضكم، اسألوا عن بعضكم، قرّبوا صغاركم لكم، ال تسيئوا ألحد، وال تظلموا أحداً، 

حبِّبوا الناس فيكم".. وبإذن اهللا يا أمي إننا لفاعلون. 

أمي، لقد تركت دار الفناء وامسك على كل لسان، يدعو لك الصغري والكبري، والفتاة والعجوز. ذهبت إىل دار 
تظلل  َمن  وسعيداً  اآلن،  به  تنعمني  ما  لك  فهنيئاً  دربك،  ورفيق  إىل زوجك  ربك، وعدت  إىل  البقاء، ورجعت 

بظاللك. (١) 

(٣) رحيلها
رحلت األمرية عفت يف يوم اخلميس احلادي عشر من ذي القعدة 1420هـ، وودعتها كل القلوب اليت امتلكتها 

ورثتها.

من رسائل الرثاء

من مقال "رسالة إلى أمي"
بقلم: تركي الفيصل

أمي احلبيبة: 
أمحد اهللا أنِك عدِت إىل ربك راضية مرضية، ونفسك مطمئنة، كيف ال.. فعندما سألتك الطبيبة كيف اّختذت القرار 

بإجراء العملية هبذه السرعة؟.. قلِت هلا: "أمل تقرتحي أنت إجراء العملية؟.. أنا يا ابنيت ال أخاف املوت". 

أمي احلبيبة: 
لقد كنِت مطمئنة طوال حياتك، واطمئنانك وهَب لِك حمبة اآلخرين واحرتامهم. 

نعم يا أمي،كان اطمئنانك بإميانك باهللا ركيزة حياتك حىت يف أحلك الظروف، كنِت دوحة لالطمئنان، يتظلل بظلها 
َمن ينشدك، وال أنسى ذلك اليوم املفجع عندما أتيت لك ألبلغك وفاة زوجك وأنا يف حرية كيف أصوغ الكلمات، 
وقلت لك: أنهـ  رمحه اهللاـ  ُأصيب  بطلق ناري، ونقل إىل املستشفى، فهل بكيِت؟هل صحِت؟هل فقدِت وعيك؟.. 

ال واهللا، بل قفزِت من فراشِك، وأخذت رداءِك وقلت يل: بل قُتل زوجي، هيا خذين لزوجي.

 هكذا كنِت يا أمي، ولن أنسى ما أوصيت به أبناءك وبناتك وأحفادك، يف آخر لقاء لك معهم، عندما قلت هلم:"يا 
أبنائي وبنايت ال تبعدوا عن بعضكم، اسألوا عن بعضكم، قرّبوا صغاركم لكم، ال تسيئوا ألحد، وال تظلموا أحداً، 

حبِّبوا الناس فيكم".. وبإذن اهللا يا أمي إننا لفاعلون. 

أمي، لقد تركت دار الفناء وامسك على كل لسان، يدعو لك الصغري والكبري، والفتاة والعجوز. ذهبت إىل دار 
تظلل  َمن  وسعيداً  اآلن،  به  تنعمني  ما  لك  فهنيئاً  دربك،  ورفيق  إىل زوجك  ربك، وعدت  إىل  البقاء، ورجعت 

بظاللك. (١) 

(١) الشرق األوسط ٢٨/فرباير/٢٠٠٠م العدد ٧٧٦٢ 
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من مقال "أعظم امرأة عرفتها في حياتي"
بقلم/ رمي بنت سعود الفيصل

((ال تنسوين)) كانت آخر مجلة تركتها يف ذاكريت ألعد نفسي وإياها بذلك.. 
عندما فقدهتا فقدت جزًءا من روحي، ولكن باملقابل اكتسبت جزًءا منها..

كل ما نستطيع أن نفعله اآلن هو أن نقتدي هبا، وأن نعّلم أطفالنا كل ما علَّمتنا عن احلياة: احلب والعطاء 
والعائلة.

على الرغم من أنه صعب أن نفقد شخصاً حنبه وحنتاجه، أعتقد أن مجيعنا نعلم بأننا مل نفقدها متاماً؛ ألهنا 
تعيش يف داخلنا من خالل ما اكتسبناه من حكمتها واحلب والعطف الذي كنته لنا.

لقد أنعم اهللا عليَّ بِعشرهتا ووجودها يف أدق التفاصيل، ما جيعلين أشعر بأنين حمظوظة.. لكن يف الوقت نفسه 
يشعرين بالشديد من األسى واحلزن ألين ـ إن مد اهللا يف عمري ـ لن أستطيع أن أشارك أطفايل الذين مل يولدوا 

بعد يف جتربة معرفتها مهما بذلت من جهد ألنقل شخصيتها إليهم.(١)

من مقال: "مدارس دار الحنان"
 السيدة فائزة كيال

عفت الثنيان: يا أمنا األوىف واألكرم واألبقى ما بقيت دار احلنان.
ـ امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود (رمحهما اهللا) هذه  الثنيان ـ حرم املغفور له بإذن اهللا  األمرية عفت 
الشخصية الفذة يف تاريخ هنضة هذا الوطن العزيز ما تزال بيننا وال حاجة لربهان، فمواكب أجمادها، وعظات 
ماضيها ترتاءى لكل املنصفني الصادقني اليوم. أجمادها اليت ظللتها رايتها فذاع امسها، ومألت شهرهتا حمافل 
الرب يف بالدنا، فغدت سلطانته بعد أن تصّدرت الريادة يف قضية تعليم البنات إلمياهنا أهنا قضية حق مناصرهتا 
منذ البداية رغم وعورة الطريق الذي مل ينل من عزميتها شيئا، فشيدت ورعت قالع العلم والعمل هلا (مدارس 

ومجعيات) لتكون الفتاة شريكة الرجل يف صناعة التنمية. منبع عطاء، ومعقل كرامة، ومنارة حق.
أما عن عطائها.. فكأين هبا تذكرنا بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (ال إميان كاحلياء والصرب). وبالصرب 

واحملبة تتحقق هنضة البالد، وتكتمل مسرية التنمية. (٢)

من مقال "أعظم امرأة عرفتها في حياتي"
بقلم/ رمي بنت سعود الفيصل

((ال تنسوين)) كانت آخر مجلة تركتها يف ذاكريت ألعد نفسي وإياها بذلك.. 
عندما فقدهتا فقدت جزًءا من روحي، ولكن باملقابل اكتسبت جزًءا منها..

كل ما نستطيع أن نفعله اآلن هو أن نقتدي هبا، وأن نعّلم أطفالنا كل ما علَّمتنا عن احلياة: احلب والعطاء 
والعائلة.

على الرغم من أنه صعب أن نفقد شخصاً حنبه وحنتاجه، أعتقد أن مجيعنا نعلم بأننا مل نفقدها متاماً؛ ألهنا 
تعيش يف داخلنا من خالل ما اكتسبناه من حكمتها واحلب والعطف الذي كنته لنا.

لقد أنعم اهللا عليَّ بِعشرهتا ووجودها يف أدق التفاصيل، ما جيعلين أشعر بأنين حمظوظة.. لكن يف الوقت نفسه 
يشعرين بالشديد من األسى واحلزن ألين ـ إن مد اهللا يف عمري ـ لن أستطيع أن أشارك أطفايل الذين مل يولدوا 

بعد يف جتربة معرفتها مهما بذلت من جهد ألنقل شخصيتها إليهم.(١)

من مقال: "مدارس دار الحنان"
 السيدة فائزة كيال

عفت الثنيان: يا أمنا األوىف واألكرم واألبقى ما بقيت دار احلنان.
ـ امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود (رمحهما اهللا) هذه  الثنيان ـ حرم املغفور له بإذن اهللا  األمرية عفت 
الشخصية الفذة يف تاريخ هنضة هذا الوطن العزيز ما تزال بيننا وال حاجة لربهان، فمواكب أجمادها، وعظات 
ماضيها ترتاءى لكل املنصفني الصادقني اليوم. أجمادها اليت ظللتها رايتها فذاع امسها، ومألت شهرهتا حمافل 
الرب يف بالدنا، فغدت سلطانته بعد أن تصّدرت الريادة يف قضية تعليم البنات إلمياهنا أهنا قضية حق مناصرهتا 
منذ البداية رغم وعورة الطريق الذي مل ينل من عزميتها شيئا، فشيدت ورعت قالع العلم والعمل هلا (مدارس 

ومجعيات) لتكون الفتاة شريكة الرجل يف صناعة التنمية. منبع عطاء، ومعقل كرامة، ومنارة حق.
أما عن عطائها.. فكأين هبا تذكرنا بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (ال إميان كاحلياء والصرب). وبالصرب 

واحملبة تتحقق هنضة البالد، وتكتمل مسرية التنمية. (٢)

(١) الشرق األوسط – العدد ٧٧٧٠ – ٧/ مارس/ ٢٠٠٠م
(٢) جريدة عكاظ - بتاريخ األحد ٢١ صفر ١٤٢٥هـ 
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من مقال "عفت الثنيان.. غيمة ماطرة ورسالة حب للوطن"
الدكتورة: نورة خالد السعد                               

األمرية عفت الثنيان- يرمحها اهللا- مل تكن امرأة عادية. فقد تركت بصماهتا يف كل موقع ريادي للمرأة يف الوطن منذ 
البدايات.

كانت زوجة احلاكم، وأم أوالده وبناته، ويف الوقت نفسه كانت أمًّا وأخًتا لبنات ونساء الوطن.. متيزت مدرستها 
الرتبوية باجلدية، وبناء الذات مع االستقامة واخلوف من اهللا والتواضع.. كل َمن يعرفها يدرك جيًدا ماذا تركت هذه 

املرأة املتميزة من بصمات شخصيتها سواء على صفات أبنائها وبناهتا أو يف املواقع التنموية املضيئة اليت رعتها.
كانت - رمحها اهللا- امرأة العهود املتداخلة، وجبديتها حققت إجنازات تربوية واجتماعية وعلمية وثقافية رائدة بكل 

ما تعنيه هذه الكلمة.
كانت حتلم بتعلم املرأة، فكانت مدرسة دار احلنان. وكانت حتلم بالتعليم املهين للفتيات، فكان مركز دار احلنان 
للتعليم الفين الذي حقق جناحات متميزة وال يزال. وكانت حتلم بالتعليم العايل املتخصص، فكانت (كلية عفت 

األهلية للبنات يف جدة) آخر ما غرسته يداها قبل الرحيل.
كانت امرأة تسبق عهدها وزمنها، وما تركته من منجزات ستبقى خالدة ما بقي اإلخالص يف نفوس َمن رعتهم 

إجنازات األمرية عفت األم، واألخت والرائدة، وزوجة احلاكم.
الوطن يف حياهتا وبعد وفاهتا،  ابنة  الوطن)، وهلذا سكنت مشاعر  ابنة  الثنيان هي (  كانت قضية األمرية عفت 
واحتلت عقل وفكر بنات هذا الوطن ّممن خترجن يف مدرسة دار احلنان، أو ارتبطن مبنجزاهتا هنا وهناك. فقد كانت 

غيمة ماطرة، ورسالة حب ال تنتهي.. فإىل جنة اخللد ـ إن شاء اهللا ـ يا صاحبة السمو يا عفت اخلري والعطاء. (١)

 من مقال "المرأة التي لن ينساها التاريخ"
بقلم: اجلوهرة حممد العنقري

لست هنا ألعدد ما قامت به وأسسته، ولكن أود أن أشري إىل نقطة هامة، وهي إشرافها ومتابعتها لكل التفاصيل 
من العمل، وحرصها على استمرار كل ما قامت به سواء يف مدارس أو مجعيات بدون أن يتذبذب مستواها، أو 
يقل، أو حىت يتوقف.. عطاؤها استمر وهي يف أصعب الظروف من املرض. ويف آخر زيارة رأيتها فيها يف مدينة 
جدة مألتين السعادة وأنا أمسعها وهي تتحدث عن كلية عفت للبنات بكل محاس.. عندها حدثت نفسي.. نعم.. 

هذه صفات اإلنسان احملارب.. واليوم تلقي سالحها.. 
نفقدها من حياتنا، ولكننا أبداً لن ننساها، فما تركته بعدها سيتحدث عنها، ويدل عليها حاضراً ومستقبًال، ولريحم 

اهللا عفت. (٢)

من مقال "عفت الثنيان.. غيمة ماطرة ورسالة حب للوطن"
الدكتورة: نورة خالد السعد                               

األمرية عفت الثنيان- يرمحها اهللا- مل تكن امرأة عادية. فقد تركت بصماهتا يف كل موقع ريادي للمرأة يف الوطن منذ 
البدايات.

كانت زوجة احلاكم، وأم أوالده وبناته، ويف الوقت نفسه كانت أمًّا وأخًتا لبنات ونساء الوطن.. متيزت مدرستها 
الرتبوية باجلدية، وبناء الذات مع االستقامة واخلوف من اهللا والتواضع.. كل َمن يعرفها يدرك جيًدا ماذا تركت هذه 

املرأة املتميزة من بصمات شخصيتها سواء على صفات أبنائها وبناهتا أو يف املواقع التنموية املضيئة اليت رعتها.
كانت - رمحها اهللا- امرأة العهود املتداخلة، وجبديتها حققت إجنازات تربوية واجتماعية وعلمية وثقافية رائدة بكل 

ما تعنيه هذه الكلمة.
كانت حتلم بتعلم املرأة، فكانت مدرسة دار احلنان. وكانت حتلم بالتعليم املهين للفتيات، فكان مركز دار احلنان 
للتعليم الفين الذي حقق جناحات متميزة وال يزال. وكانت حتلم بالتعليم العايل املتخصص، فكانت (كلية عفت 

األهلية للبنات يف جدة) آخر ما غرسته يداها قبل الرحيل.
كانت امرأة تسبق عهدها وزمنها، وما تركته من منجزات ستبقى خالدة ما بقي اإلخالص يف نفوس َمن رعتهم 

إجنازات األمرية عفت األم، واألخت والرائدة، وزوجة احلاكم.
الوطن يف حياهتا وبعد وفاهتا،  ابنة  الوطن)، وهلذا سكنت مشاعر  ابنة  الثنيان هي (  كانت قضية األمرية عفت 
واحتلت عقل وفكر بنات هذا الوطن ّممن خترجن يف مدرسة دار احلنان، أو ارتبطن مبنجزاهتا هنا وهناك. فقد كانت 

غيمة ماطرة، ورسالة حب ال تنتهي.. فإىل جنة اخللد ـ إن شاء اهللا ـ يا صاحبة السمو يا عفت اخلري والعطاء. (١)

 من مقال "المرأة التي لن ينساها التاريخ"
بقلم: اجلوهرة حممد العنقري

لست هنا ألعدد ما قامت به وأسسته، ولكن أود أن أشري إىل نقطة هامة، وهي إشرافها ومتابعتها لكل التفاصيل 
من العمل، وحرصها على استمرار كل ما قامت به سواء يف مدارس أو مجعيات بدون أن يتذبذب مستواها، أو 
يقل، أو حىت يتوقف.. عطاؤها استمر وهي يف أصعب الظروف من املرض. ويف آخر زيارة رأيتها فيها يف مدينة 
جدة مألتين السعادة وأنا أمسعها وهي تتحدث عن كلية عفت للبنات بكل محاس.. عندها حدثت نفسي.. نعم.. 

هذه صفات اإلنسان احملارب.. واليوم تلقي سالحها.. 
نفقدها من حياتنا، ولكننا أبداً لن ننساها، فما تركته بعدها سيتحدث عنها، ويدل عليها حاضراً ومستقبًال، ولريحم 

اهللا عفت. (٢)

(١) الرياض – العدد ١١٥٦٥ – ٢٢/فرباير/٢٠٠٠م

(٢) اجلزيرة – ٢٠/ فرباير/٢٠٠٠م – العدد ١٠٠٠٦  



٤٢

من مقال "األميرة عفت رائدة التعليم األولى"
بقلم: فاتن اليايف

لقد فقد التعليم األول للفتاة السعودية رائدة من رائدات العلم يف بالدنا.
إن املصاب عظيم.. وقد فقدنا األمرية عفت اإلنسانة اليت كانت ال تألو جهًدا يف دعم مسرية املرأة السعودية، 
ويف دفع عجلة التعليم ُقدًما منذ البداية ويف وقت كان التعليم لإلناث رمسيًّا معتمًدا على الكتاتيب وبعض 
املدارس األهلية. وقد كنت طالبة يف مدرسة دار احلنان منذ احلضانة وحىت أهنيت املرحلة الثانوية، حيث تلقيت 

التعليم والرتبية يف مدرسة رعتها األمرية عفت، وجعلت منها صرًحا تعليميًّا وتربويًّا شاًخما.
إننا ال منلك إالَّ الدعاء للفقيدة بالرمحة وألبنائها أصحاب السمو امللكي األمراء، وزوجاهتم، وأبنائهم، وإىل 
الكرميات صاحبات السمو امللكي األمريات سارة الفيصل، لطيفة الفيصل، لولوة الفيصل، هيفاء الفيصل، 

وأبنائهن وأزواجهن. (١)

من مقال "بناتنا والحدث"
بقلم: أميمة بنت مساعد بن أمحد السديري

كلٌّ منا فقد حبيًبا.. أًما.. أبًا.. أو حىت ابًنا..
كلنا جربنا الفجيعة.. ومنا ـ حنن الراشدين ـ من حيسن التعامل معها.. ومنا َمن ختونه نفسه.. فإذا ما تعامل 
الصغري معها.. فحتًما إن ميزاته عالية.. وهذه امليزات تنبع من بيئة صحيحة..  مدرسة مربية.. ومقومات 

شخصية.
فما ملسته من طالبات دار احلنان يوم السبت املاضي املوافق ١٣\١١\١٤٢٠هـ يفوق كل الوصف.. ويثبت 

بأن دار احلنان ال تلقن فقط!!
عندما أذيع نبأ فقدان راعية دارنا مسو األمرية عفت يف طوابري الصباح هلذا اليوم كانت الطالبات على قدر 

احلدث بكل معاين الكلمة..
وعندما أقيمت صالة الغائب انتظمت الصفوف حبب ووالء..

من مقال "األميرة عفت رائدة التعليم األولى"
بقلم: فاتن اليايف

لقد فقد التعليم األول للفتاة السعودية رائدة من رائدات العلم يف بالدنا.
إن املصاب عظيم.. وقد فقدنا األمرية عفت اإلنسانة اليت كانت ال تألو جهًدا يف دعم مسرية املرأة السعودية، 
ويف دفع عجلة التعليم ُقدًما منذ البداية ويف وقت كان التعليم لإلناث رمسيًّا معتمًدا على الكتاتيب وبعض 
املدارس األهلية. وقد كنت طالبة يف مدرسة دار احلنان منذ احلضانة وحىت أهنيت املرحلة الثانوية، حيث تلقيت 

التعليم والرتبية يف مدرسة رعتها األمرية عفت، وجعلت منها صرًحا تعليميًّا وتربويًّا شاًخما.
إننا ال منلك إالَّ الدعاء للفقيدة بالرمحة وألبنائها أصحاب السمو امللكي األمراء، وزوجاهتم، وأبنائهم، وإىل 
الكرميات صاحبات السمو امللكي األمريات سارة الفيصل، لطيفة الفيصل، لولوة الفيصل، هيفاء الفيصل، 

وأبنائهن وأزواجهن. (١)

من مقال "بناتنا والحدث"
بقلم: أميمة بنت مساعد بن أمحد السديري

كلٌّ منا فقد حبيًبا.. أًما.. أبًا.. أو حىت ابًنا..
كلنا جربنا الفجيعة.. ومنا ـ حنن الراشدين ـ من حيسن التعامل معها.. ومنا َمن ختونه نفسه.. فإذا ما تعامل 
الصغري معها.. فحتًما إن ميزاته عالية.. وهذه امليزات تنبع من بيئة صحيحة..  مدرسة مربية.. ومقومات 

شخصية.
فما ملسته من طالبات دار احلنان يوم السبت املاضي املوافق ١٣\١١\١٤٢٠هـ يفوق كل الوصف.. ويثبت 

بأن دار احلنان ال تلقن فقط!!
عندما أذيع نبأ فقدان راعية دارنا مسو األمرية عفت يف طوابري الصباح هلذا اليوم كانت الطالبات على قدر 

احلدث بكل معاين الكلمة..
وعندما أقيمت صالة الغائب انتظمت الصفوف حبب ووالء..

(١) اجلزيرة- العدد- ١٠٠٠٧- ٢١ فرباير ٢٠٠٠م.



٤٣

و فاق كل ذلك.. سعيهن إلنزال النعي يف جريدة (عكاظ)، وإصرارهن أن يكون يوم األحد بال تأخري.. 
مجعوا مبالغ من املال يف ظرف ساعة الفسحة يف مشهد ال يُنسى.. حىت أن معظم الطالبات تنازلن بطيب 
خاطر عن مصروفهن.. وكم كان منظرهن مؤثًرا وهن حيتسنب الرياالت مفرتشات األرض.. وكم كان موقف 
يدعو إىل الفخر واإلعجاب وهن يرتددن على مكاتب املدرسة إلجياد َمن يساعدهن للوصول للجريدة.. ومن 

يصحح هلن عباراهتن، ومن يستأذن هلن اإلدارة..
من  بالرغم  مباشر..  تدخل  وبال  بصمت  ذلك  تراقب كل  وهي  اإلدارة  موقف  ذلك كله..  من  واألروع 

استطاعتها حل املوضوع بدقائق إالَّ أهنا تعمدت ذلك..
وأثبتت دار احلنان فعًال أهنا تريب أجياًال.. وإن كل ما تغرسه ستستنشق عبريه يوًما ما.. كيف مير هذا املوقف 
دون أن يرتك أثره يف نفوسنا؛ ألن أكرب آفة يُبتلى فيها اجملتمع من األجيال اجلديدة هي آفة اجلحود اليت غابت 

عن دارنا متاًما ملن تستحق أن ال ننساها أبًدا ونكون من اجلاحدين لو مل نفعل شيًئا.
فكيف بعد ذلك نعترب دار احلنان مدرسة مثل كل املدارس؟؟

كيف نعتربها داراً تقبع الطالبات يف فصوهلا حتشي عقوهلن؟؟. (١)

من مقال "األميرة عفت.. أنموذج المرأة الصالحة"
سلطانة عبد العزيز السديري

رحلت األم الفاضلة، واإلنسانة الكرمية حرم ـ املغفور له بإذن اهللا ـ امللك فيصل بن عبد العزيز اليت يشعر هبا 
كل َمن عرفها عن كثب باألسى واألمل لرحيلها. فهي رفيقة الدرب مخسة وأربعني عاًما للملك فيصل قبل 
وفاته، فكانت له الزوجة، واألخت، والصديق، واألم اليت غرست الرتبية الفاضلة يف نفوس أبنائها وبناهتا، 
وعلمتهم حب العلم واملعرفة.وقد كان يل شرف لقائها أوقاتاً طويلة من خالهلا عرفت شخصية هذه املرأة 
احلكيمة الفاضلة واليت جتمع يف شخصيتها حزم املربية ورأفة األم.. وكل من يعرف أم حممد الفيصل يعلم ما 
قدمته للمرأة السعودية، فهي صاحبة مدرسة دار احلنان يف جدة، وهي املشجعة البنتها صاحبة السمو امللكي 
النسائية،  النهضة اخلريية  املرأة من خالل مجعية  اليت واصلت السعي يف سبيل توعية  الفيصل  األمرية سارة 
وصاحبة مدرسة الرتبية اإلسالمية.. إن أم حممد الفيصل اليت مضت إىل رحاب اهللا ستبقى يف أذهان الكثريين 
خلقها  حسن  على  الشواهد  أفضل  الكرميات  وبناهتا  الكرام،  أبناؤها  وسيبقى  الصاحلة،  للمرأة  طيًبا  مثًال 

وتربيتها.. رحم اهللا أم حممد، وغفر اهللا هلا، وأسكنها مساكن األبرار من عباده املؤمنني. (٢) 

و فاق كل ذلك.. سعيهن إلنزال النعي يف جريدة (عكاظ)، وإصرارهن أن يكون يوم األحد بال تأخري.. 
مجعوا مبالغ من املال يف ظرف ساعة الفسحة يف مشهد ال يُنسى.. حىت أن معظم الطالبات تنازلن بطيب 
خاطر عن مصروفهن.. وكم كان منظرهن مؤثًرا وهن حيتسنب الرياالت مفرتشات األرض.. وكم كان موقف 
يدعو إىل الفخر واإلعجاب وهن يرتددن على مكاتب املدرسة إلجياد َمن يساعدهن للوصول للجريدة.. ومن 

يصحح هلن عباراهتن، ومن يستأذن هلن اإلدارة..
من  بالرغم  مباشر..  تدخل  وبال  بصمت  ذلك  تراقب كل  وهي  اإلدارة  موقف  ذلك كله..  من  واألروع 

استطاعتها حل املوضوع بدقائق إالَّ أهنا تعمدت ذلك..
وأثبتت دار احلنان فعًال أهنا تريب أجياًال.. وإن كل ما تغرسه ستستنشق عبريه يوًما ما.. كيف مير هذا املوقف 
دون أن يرتك أثره يف نفوسنا؛ ألن أكرب آفة يُبتلى فيها اجملتمع من األجيال اجلديدة هي آفة اجلحود اليت غابت 

عن دارنا متاًما ملن تستحق أن ال ننساها أبًدا ونكون من اجلاحدين لو مل نفعل شيًئا.
فكيف بعد ذلك نعترب دار احلنان مدرسة مثل كل املدارس؟؟

كيف نعتربها داراً تقبع الطالبات يف فصوهلا حتشي عقوهلن؟؟. (١)

من مقال "األميرة عفت.. أنموذج المرأة الصالحة"
سلطانة عبد العزيز السديري

رحلت األم الفاضلة، واإلنسانة الكرمية حرم ـ املغفور له بإذن اهللا ـ امللك فيصل بن عبد العزيز اليت يشعر هبا 
كل َمن عرفها عن كثب باألسى واألمل لرحيلها. فهي رفيقة الدرب مخسة وأربعني عاًما للملك فيصل قبل 
وفاته، فكانت له الزوجة، واألخت، والصديق، واألم اليت غرست الرتبية الفاضلة يف نفوس أبنائها وبناهتا، 
وعلمتهم حب العلم واملعرفة.وقد كان يل شرف لقائها أوقاتاً طويلة من خالهلا عرفت شخصية هذه املرأة 
احلكيمة الفاضلة واليت جتمع يف شخصيتها حزم املربية ورأفة األم.. وكل من يعرف أم حممد الفيصل يعلم ما 
قدمته للمرأة السعودية، فهي صاحبة مدرسة دار احلنان يف جدة، وهي املشجعة البنتها صاحبة السمو امللكي 
النسائية،  النهضة اخلريية  املرأة من خالل مجعية  اليت واصلت السعي يف سبيل توعية  الفيصل  األمرية سارة 
وصاحبة مدرسة الرتبية اإلسالمية.. إن أم حممد الفيصل اليت مضت إىل رحاب اهللا ستبقى يف أذهان الكثريين 
خلقها  حسن  على  الشواهد  أفضل  الكرميات  وبناهتا  الكرام،  أبناؤها  وسيبقى  الصاحلة،  للمرأة  طيًبا  مثًال 

وتربيتها.. رحم اهللا أم حممد، وغفر اهللا هلا، وأسكنها مساكن األبرار من عباده املؤمنني. (٢) 
(١) عكاظ - العدد -١٢٢٣٢- ٢٢ فرباير ٢٠٠٠م
(٢) اجلزيرة - العدد -١٠٠٠٧- ٢١ فرباير ٢٠٠٠م



٤٤

من مقال "(عفت) فقيدة النهضة النسائية"
سعاد اجلفايل

فقدناها ـ رمحها اهللا ـ فقدنا أمرية العز والعلم واملعرفة واحلنان ومكارم األخالق. فقدنا األم العظيمة اليت أجنبت 
وأنشأت هذه الكوكبة الرائعة من األمريات واألمراء أبنائها وبناهتا الغر امليامني. فقدنا رائدة النهضة النسائية يف 
هذه اململكة العزيزة. فقدنا األم اليت مشلت حبناهنا القاصي والداين مثاًال للحدب على الضعيف واحملتاج.. 
فقدناها ووقف ذلك القلب الكبري الذي مشلنا بعطفه ورعايته وحنانه علينا يف كل موقف وكأننا مجيًعا أبناؤها 
وبناهتا. كانت مرجًعا للمحتاج، وموئًال لطالب العون.. حياة حافلة بعمل اخلري والبناء، وحب اخلري، وأمسى 

العطاء.

فقدناها وفقدنا ذاك الوجه الصبوح يستقبلنا كلما قصدناها.. وما أكثر ما قصدناها يف كل أمر؛ لتضفي علينا 
من كرم اللقاء، وكرامة الزيادة ما ميلؤنا سعادة وأمًال.

فقدناها وفقدهتا النهضة النسائية يف البالد اليت أرست قواعدها لتستمر بعدها. فقدناها وفقدهتا البالد قوة 
يثنيها عنه عائق.  تستطيع عمله فال  ما  تعرف  أمتها، وكانت  ما حتتاجه  تعرف  رائعة كانت  دافعة هنضوية 
ومربية  العظيمة  األمرية  لألجيال ذكرى  لتحمل  احلياة  إكسري  وأعطتها  أسستها  اليت  الصروح  هذه  وستبقى 

األجيال.

نبكيها ونفتقدها أبًدا، وستظل ذكراها معنا مادام للذكرى مكان. (١)

من مقال "(عفت) فقيدة النهضة النسائية"
سعاد اجلفايل

فقدناها ـ رمحها اهللا ـ فقدنا أمرية العز والعلم واملعرفة واحلنان ومكارم األخالق. فقدنا األم العظيمة اليت أجنبت 
وأنشأت هذه الكوكبة الرائعة من األمريات واألمراء أبنائها وبناهتا الغر امليامني. فقدنا رائدة النهضة النسائية يف 
هذه اململكة العزيزة. فقدنا األم اليت مشلت حبناهنا القاصي والداين مثاًال للحدب على الضعيف واحملتاج.. 
فقدناها ووقف ذلك القلب الكبري الذي مشلنا بعطفه ورعايته وحنانه علينا يف كل موقف وكأننا مجيًعا أبناؤها 
وبناهتا. كانت مرجًعا للمحتاج، وموئًال لطالب العون.. حياة حافلة بعمل اخلري والبناء، وحب اخلري، وأمسى 

العطاء.

فقدناها وفقدنا ذاك الوجه الصبوح يستقبلنا كلما قصدناها.. وما أكثر ما قصدناها يف كل أمر؛ لتضفي علينا 
من كرم اللقاء، وكرامة الزيادة ما ميلؤنا سعادة وأمًال.

فقدناها وفقدهتا النهضة النسائية يف البالد اليت أرست قواعدها لتستمر بعدها. فقدناها وفقدهتا البالد قوة 
يثنيها عنه عائق.  تستطيع عمله فال  ما  تعرف  أمتها، وكانت  ما حتتاجه  تعرف  رائعة كانت  دافعة هنضوية 
ومربية  العظيمة  األمرية  لألجيال ذكرى  لتحمل  احلياة  إكسري  وأعطتها  أسستها  اليت  الصروح  هذه  وستبقى 

األجيال.

نبكيها ونفتقدها أبًدا، وستظل ذكراها معنا مادام للذكرى مكان. (١)

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

البنات  تعليم  �صعت، وحاولت، وعاركت لي�صبح  البالد  االأوالد يف  تعليم  انطلق  »حني 

 
���

م�صاوياً لتعليم البنني«.

تركي الفي�صل

»كانت رائدة التعليم الن�صوي يف اململكة يوم كان الكالمـ  جمرد الكالمـ   عن تعليم املراأة 

���
مغامرة غري ماأمونة العواقب«. 

غازي الق�صيبي

ال�سرق الأو�سط – العدد 7762 – 28/فرباير/2000م  )�(

كتيب)عفت �لثنيان..تاريخ و�إجناز( – �إعد�د �لربوفي�سورة �سمرية �إ�سالم.  )2(
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ن�سجت يف ذهن �لأمرية عفت من جديد فكرة �فتتاح مدر�سة للبنات، بعد �أن تعرثت �ملحاولة يف �لطائف، و�أقدمت على 

 ل�ستقبال 
ً
خطوتها �لتالية م�ستفيدة من جتربتها �ل�سابقة، وم�ستندة �إىل حقيقة هامة توؤكد �أن �ملجتمع يجب �أن يكون مهياأ

هذه �خلطوة، ويجب �أن ي�سهم فيها مقتنعًا باأهميتها وجدو�ها لتنجح.

ت �لإ�سرت�تيجية ومل يتغري �لهدف، فكانت �خلطوة �لتاريخية �مل�سحوبة بقر�ءة �سليمة لطبيعة �ملجتمع لتتو�فق معه،  تغريرّ

�أر�ض  ��ستقرت يف باطن  �لتي  �لبذرة �لأوىل  �375هـــ/�955م زرعت �لأمرية عفت  وحتظى بدعمه وت�سجيعه. ويف عام 

�لوطن، لتظهر بو�كري ثمارها كد�ر لرعاية �لفتيات �ليتيمات و�ملحتاجات، ومن ثم �متدت فروع تلك �لرعاية �إىل توفري 

تعليم نظامي يت�سمن تدري�ض بع�ض �ملو�د �حلديثة يف ذلك �لوقت.

كاخليال تلوح �سور �لإعد�د لتلك �خلطوة يف ذ�كرة �بنتها �لأمرية لولوة �لفي�سل، فتلتقطها �سريعًا وتقول:

»��ستيقظت ذ�ت �سباح، ووجدت حركة لفتة يف �ملنزل، حيث �أح�سرت و�لدتي �آلت �خلياطة و�أقم�سة متنوعة من )�لبفتا( 

و)�لد�نتيل( و�أدو�ت تطريز، وجل�ست بيننا مع �سديقاتها يعملن على حياكة �لزي �ملدر�سي و�ملفار�ض و�ل�ستائر �لتي �ستزين 

بها جنبات �لد�ر. مل يكن كل ذلك متوفرً� ـ �آنذ�ك ـ لت�سرتيه من �لأ�سو�ق. وكانت �سعيدة وهي تقوم بهذه �ملهمة«.

حتمًا كانت �سعيدة وهي حتيك بيدها مالب�ض �لطالبات، و�أكاد �أرى بني طيرّات �مل�سهد حلمًا كان يحاك يف خاطر �لأمرية 

عفت تتد�خل فيه خيوط �لعزمية و�لتخطيط و�لإ�سر�ر ليخرج ثوبًا من �لعلم يزين م�ستقبل كل فتاة.

»راأيــت اأن البدء يجب اأن يكون بدار لالأيتام، لكن كلمة االأيتام ال اأحبذها، بل اأرغب 

نفيها لذلك اخرتت للدار  ا�صم ) دار احلنان (« .

 
)�(

عفت الثنيان

)د�ر �حلنان( هو �ل�سم �لذي �ختارته للد�ر �لتي تقدم �لرعاية للمحتاجات، ويف خاطرها �أمل وعزمية على �أن تتو�سع 

�ملال  �إىل  �أهمية عن �حلاجة  تقل  �لتعليم ل  �إىل  باأن �حلاجة  توؤمن  ب�سكل عام، فهي  للتعليم  لت�سمل �ملحتاجات  �لرعاية 

لت ـ رحمها �هلل ـ مب�ساريف تلك �لد�ر، و��ستقدمت لها معلمات من �لدول �لعربية �ملجاورة،  و�لطعام و�مل�سكن. وقد تكفرّ

كما عهدت بها �إىل معلمة بناتها �ل�سيدة )مفيدة �لدباغ(.

ولكن جمددً� فوجئت �لأمرية عفت باأن �أحدً� مل ير�سل بناته للمدر�سة. كما وجدت �أن �لد�ر قد �أ�سبحت حمل ت�ساوؤلت من 

�ملجتمع، بني َمن ينظر �إليها معتربً� �أنها ماأوى لليتيمات، وَمن يرى �أن تعليم �لبنات يقت�سر على َمن يحتجن �إىل �لعمل 

. لإعالة �أنف�سهنرّ و�أ�سرهنرّ

جملة �ملجلة باري�ض- رنا �لبيطار  )�(
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وبني طيرّات �ل�سفحات �لتي تذكر حكمتها يف معاجلة هذ� �خللل وجدتها ت�سع تلك �لت�ساوؤلت و�لعقبات �لتي و�جهتها على 

مائدة �لتحليل، وتقول:

)�(

» نحن �صعب ذكي، ال نقدم على خطوة دون اأن نقتنع بحاجتنا اإليها «.

 كانت عفت مقتنعة بتلك �حلاجة �إىل تعليم �لبنات، غري �أنها �أر�دت �أن يقتنع �ملجتمع لي�ساركها باحلر�ك يف هذ� �لجتاه. 

و�أقر�أ �لتاريخ و�أمزجه بالو�قع لأ�ستمع �إىل �سدى �إجابتها �لتي �أعلنت بها عن �أد�تها لإقناع �لآخرين، فوجدتها بب�ساطة 

تفعل قبل �أن تقول:

» لقد اأحلقت بناتي وبنات االأ�صر التي اأعرفها باملدر�صة«.

عفت الثنيان

�لعلم.  �إىل �سروح  �لوطن  بنات  لتعرب من خالله  �لطريق  �لتي حفرت جمر�ها يف  �ل�سيل  30 طالبة فقط كن كقطر�ت 

وت�سلرّمت عفت �سهادة جناح جتربتها يف �لعام �لتايل، حيث �لتحقت مبد�ر�ض د�ر �حلنان �00 طالبة. ومل يكتِف �لأهايل 

بذلك، بل �أر�دو� �أن تكون لهم م�ساحة �أكرب من �مل�ساهمة يف هذ� �مل�سروع، فطالبو� باأن يكون �للتحاق بالق�سم �خلارجي 

للمدر�سة بر�سوم، وو�فقت �لأمرية عفت وحددت �لر�سوم �ل�سهرية بـ 30 رياًل، و�أ�سبح ريع طالبات �لق�سم �خلارجي يف 

عام �377هـ خم�س�سًا لد�ر �لرعاية.

» مل تكن البداية �صهله، وكنت اأعلم ذلك، فكافحت وكافحت معي بنات الرعيل االأول 

من بنات بالدي اللواتي حتدين امل�صاعب، واجتزن العقبات بكل �صرب وثبات يف �صبيل 

نيل العلم واملعرفة. يقول اهلل تعايل ) فا�صتجاب لهم ربهم اأين ال اأ�صيع عمل عامل 

���
منكم من ذكر اأو اأنثى بع�صكم من بع�ض («.

وتعلرّق �لأمرية لولوة على هذ� �لنجاح، فتقول:

»�مل�ساريع �لناجحة هي تلك �لتي حتيط عملها باأ�سو�ر منيعة من دعم �ملجتمع وقناعته باأهميتها، ول ميكن �أن نغفل يف 

جتربة و�لدتي �لدور �لذي قام به �لأهايل عندما �لتفو� حولها وحول �ملوؤ�س�سة، و�أحلقو� بناتهم بها. فد�ر �حلنان كانت نتاج 

قر�ر �تخذه �لوعي �لجتماعي، ومل تكن �إجناز و�لدتي وحدها«.

من كلمة �لأمرية عفت يف حفل مرور �أربعني عامًا على تاأ�سي�ض د�ر �حلنان �4�6هـ  )�(

من كلمة �لأمرية عفت يف حفل مرور �أربعني عامًا على تاأ�سي�ض د�ر �حلنان �4�6هـ  )2(
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)2( م�صريتها

» اأدرك ـ املغفور له ـ امللك في�صل بن عبدالعزيز املعظم �صرورة تعليم الفتاة، فكان اأول جم�ض 

دار  افتتاحه  هو  ال�صاأن  لهذا  وتقبلها  ا�صتعدادها  مدى  به  ليقي�ض  االأمــة  قلب  على  ي�صعه 

اأن تلتزم الدولة بتعليم الفتاة فكانت هذه الدار  احلنان بجدة على نفقته اخلا�صة، وقبل 

التي �صمت بني جنباتها عدداً من اليتيمات اأول م�صعل ي�صيء به الفي�صل العظيم لن�صف 

���
االأمة درب احلق، ويهديهن اإىل �صبل اخلري والر�صاد ويب�صرهن طريق العمل النافع ». 

من كلمة �لرئي�ض �لعام لتعليم �لبنات �ل�سيخ نا�سر �لر��سد عندما بد�أ تعليم �لبنات �لر�سمي يف عام ��38هـ يف مقدمة �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي عن   )�(

�لتعليم �لعام للفتاة �ل�سعودية
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اأحد الف�سول الدرا�سية  1958م /  1378هـ

بــــدايــــة وح�صــــاد

) 1958م -1378هـ (



5�

تــمــهــيـــد

�أعرتُف باأن من �أ�سعب �لأمور �لتي و�جهتني �أثناء �لإعد�د لهذ� �لكتاب كانت عملية تبويب م�سرية د�ر �حلنان، فاخلط 

�لزمني مزدحم بالأحد�ث و�لإجناز�ت، و�خلطى مت�سارعة، و�ملر�حل �لنتقالية متد�خلة. 

قر�أُت �لكثري، و�سمعُت �لكثري، غري �أن ما ح�سم �حلرية كان مكتوبًا بني �أ�سطر �لرو�يات، وهو باخت�سار:

دار احلنان ق�صة كيان تفاعل معه الب�صر واحلجر

لقد كان �لتاأثري يف كل �ملر�حل متبادًل، وكانت )د�ر �حلنان( حقًا �ملج�ض �لذي و�سع على قلب �لأمة، لي�ض ليقي�ض مدى 

��ستعد�دها للتعليم فح�سب، بل لتظل موؤ�سر�ته تقر�أ نب�سات �لقلب، وتر�سد �ملتغري�ت �لجتماعية، وتلك هي �لقر�ء�ت �لتي 

ل ميكن لل�سرد �أن يتجاوزها، ولذلك �سي�سحبكم يف هذ� �لف�سل موؤ�سر قيا�ض فريد من نوعه هو )موؤ�سر د�ر �حلنان(. 

يتو��سل �لتفاعل �لجتماعي، غري �أن �لالفت هو �أن �ملباين �لتي �حت�سنت م�سريتها �أبت �إلَّ �أن يكون لها من هذ� �لتفاعل 

دور يحكي �لق�سة فيفرح معها ويئن.

�آلف �لب�سر، و�لكثري من �لإجناز�ت، وب�سعة مباٍن، وجم�ض نقر�أ موؤ�سر�ته.

هوؤلء هم �أبطال ق�سة هذ� �لف�سل. 

املقر الأول 

�لن�سائي  �لتعليم  �أول �سروح  �لكندرة بجدة حلظة ميالد  �لقدمي يف حي  �ملطار  �955م عانق طريق   - �375هـ  يف عام 

و�لأخرى  �لرعاية،  لد�ر  �إحد�هما  �ست  ُخ�سرّ م�ستاأجرتني  فيلتني  عن  عبارة  مبنى  يف  �حلنان(،  )د�ر  باململكة  �لنظامي 

للدر��سة.

افتتاح املرحلة البتدائية

لت )د�ر �حلنان( �إىل مدر�سة نظامية ت�سرف عليها وز�رة �ملعارف، وبد�أ ت�سجيل طالبات  يف عام �376هـ - �956م حتورّ

�لبتد�ئي )�لق�سم �خلارجي(. وقد عهدت �لأمرية عفتـ  �آنذ�كـ   باإد�رة �ملدر�سة لل�سيدة مفيدة �لدباغ، و��ستعانت مبعلمات 

من �لدول �لعربية لتدري�ض مناهج وز�رة �ملعارف.
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ويف عام �380هـ - �960م عانقت )د�ر �حلنان( فرحة خريجاتها �لالتي ح�سلن على �ل�سهادة �لبتد�ئية، فيما ح�سلت 

لل�سهادة �لبتد�ئية  �ل�سعودية حاملة  �لفتاة  �أهلية تتخرج منها  �أول مدر�سة  �لتاريخ، فكانت  �ملدر�سة على �سهادة �سجلها 

وفقًا ملناهج وز�رة �ملعارف. وقد تز�من ذلك �حلدث مع نقلة هامة يف م�سرية تعليم �لبنات، حيث �أ�سدر �مللك �سعود بن 

عبد�لعزيز ـ طيب �هلل ثر�ه ـ  مر�سومًا ملكيًا يق�سي بت�سكيل »�لرئا�سة �لعامة لتعليم �لبنات«  لتكون هيئة حكومية ر�سمية 

ترتبط بها مد�ر�ض �لبنات يف جميع �أنحاء �ململكة �بتد�ًء من عام �380-��38هـ.

افتتاح املرحلة التح�ضريية

يف نف�ض �لعام �380هـ مت �فتتاح ريا�ض �لأطفال )�ملرحلة �لتح�سريية( �لتي �سمت �لبنني و�لبنات لإعد�دهم للمرحلة 

�لبتد�ئية، وقد خا�ست )د�ر �حلنان( تلك �لتجربة يف وقت �سبق  ��ستحد�ث �لوز�رة لرت�خي�ض �فتتاح ريا�ض �لأطفال 

باملد�ر�ض، حيث ظل �لقطاع �لأهلي هو �مل�سوؤول �لوحيد عن ريا�ض �لأطفال يف �ململكة حتى عام �385هـ حني تولرّت وز�رة 

طالبات دار الرعاية 1383هـ/1963م
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�386هـ مبدينة �لريا�ض، كما �فتتحت �لرئا�سة  �أول رو�سة حكومية يف عام  �ملعارف �لإ�سر�ف �لفني عليها، ومت �فتتاح 

)�(

�لعامة لتعليم �لبنات �أول )رو�سة( يف مكة �ملكرمة عام �395هـ.

افتتاح املرحلة املتو�ضطة

�فتتحت )د�ر �حلنان( ف�سول �ملرحلة �ملتو�سطة لتو��سل خريجات �ل�سهادة �لبتد�ئية م�سريتهن �لتعليمية يف �لد�ر، ويف 

عام �380-��38هـ �ملو�فق �960-��96م تقدمت �أول دفعة من طالبات )د�ر �حلنان( �إىل جانب جميع طالبات مد�ر�ض 

جدة �لأهلية ل�سهادة �لكفاءة يف مقر )د�ر �حلنان(، حيث متت �لختبار�ت �لنهائية حتت �إ�سر�ف جلنة من وز�رة �ملعارف 

�لتي ظلت مناهج مد�ر�ض �لبنات �لأهلية تتبع لها حتى عام �383هـ - �963م، كما ظلت )د�ر �حلنان( مركزً� لختبار�ت 

كتاب �لتعليم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية روؤية �حلا�سر و��ست�سر�ف �مل�ستقبل – �ض87، 89  )�(

�سف درا�سي 1383هـ
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�لكفاءة حتى عام �385 ـ �965م، ومن ثم مركزً� لختبار�ت �لثانوية �لعامة �إىل حني �فتتاح �لرئا�سة �لعامة لتعليم �لبنات 

للمد�ر�ض �لثانوية.

موؤ�ضر القيا�س الجتماعي

�سجل موؤ�سر )د�ر �حلنان( قر�ءة �جتماعية جديدة تفيد باأن �ملجتمع قد جنح با�ستيعاب �أهمية تعليم �لفتاة، وجتاوز عقبة 

�ملخاوف من تلك �خلطوة، وتعززت ثقته فيها مع �لتوجه �حلكومي باحت�سان مد�ر�ض �لقطاع �خلا�ض و�فتتاح �ملد�ر�ض 

�لتعليمي يف  �ل�سق  ُيعترب �سنو  �لذي  �لرتبوي  �ل�سق   ل�ستقبال 
ً
�ملجتمع يف �سوء ذلك مهياأ �أ�سبح  للبنات. وقد  �حلكومية 

�ملد�ر�ض �حلديثة. كما �سجل موؤ�سر )د�ر �حلنان( جناحًا مبدئيًّا لختبار تقدمي �لأن�سطة �لرتبوية و�لبدنية، مما ��ستوجب 

تو�سيع نطاق �لتجربة وتطويرها وفقًا لنظام جديد و�إد�رة جديدة.

الإدارة اجلديدة

�لعام  بد�ية  ومنذ  )د�ر �حلنان(،  �لدباغ  مفيدة  �ل�سيدة  �963/�962م غادرت  �ملو�فق  �383/�382هـــ  عام  يف �سيف 

تروي  ق�سة  �لنقلة  ولتلك   .
)�(

ر�سدي �بر�هيم  �سي�سيل  لل�سيدة  �ملد�ر�ض  �إد�رة  �نتقلت  �964م  �ملو�فق  �383هـ  �لدر��سي 

ف�سولها �ل�سيدة �سي�سيل، قائلة:

»�أخربين �ل�سيخ عبد�لعزيز �لثنيان - يرحمه �هلل - مدير عام رعاية �ل�سباب �لتابعة ـ �آنذ�ك ـ لوز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية �لتي 

كنت �أعمل بها �أن �لأمرية عفت ترغب مبقابلتي يف �لطائف، فذهبت �إليها، و�أبلغتني �أنها تود �أن �أ�ستلم �إد�رة �ملدر�سة موؤقتًا«.

باخت�سار  فكان  �نطباعها  ا  �أمرّ �ملدر�سة،  لزيارة  �لفي�سل  لطيفة  �لأمرية  برفقة  �سي�سيل  �ل�سيدة  �لتايل ذهبت  �ليوم  ويف 

)�سدمة(.

تلك �ل�سدمة مل يكن يتطلب عالجها �أكرث من وقفة ت�ستعيد خاللها خريجة �جلامعة �لأمريكية بالقاهرة ذ�ت �خلم�سة 

�سجالت  �أجد  فتقول:«مل  مكتماًل،  يولد  �سيء  ما من  �أنه  مدركة  توقعاتها جانبًا  وت�سع  للو�قع،  قر�ءتها  ربيعًا  و�لع�سرين 

للطالبات، ول ك�سوفات، ومل �أ�سعر �أن �ملدر�سة ت�سبه �ملد�ر�ض �لتي عرفتها قبل �نتقايل للمملكة �أو حتى �لتي عملت بها يف 

�لريا�ض. �سعرت �أن هناك خلاًل فعدت �إىل �لطائف لأناق�ض ذلك مع �لأمرية عفت، �إلَّ �أنها بادرتني بقولها: 

»)الوقت قد اأزف!!(«.

�ل�سرية �لذ�تية لل�سيدة �سي�سيل ر�سدي يف �سفحة �ملالحق  )�(
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هكذ� �أر�دت �لأمرية عفت �أن تخت�سر �لطريق على مديرتها �جلديدة قبل �أن تقدم لها عر�سًا تف�سيليًا عن �أهد�فها من 

تاأ�سي�ض �ملدر�سة، و�ل�سعوبات �لتي و�جهتها. ومن ثم بد�أت تك�سف عن تطلعاتها لتطوير �لرب�مج �لتعليمية مبد�ر�ض د�ر 

�أنا للرو�ية، و�زد�د يقيني باأن خطو�ت �لأمرية  �حلنان. فا�ستمعت �ل�سيدة �سي�سيل لالأمرية عفت باهتمام كما ��ستمعت 

عفت كانت تعرف وجهتها منذ �لبد�ية.

كانت ـ يرحمها �هلل ـ  تختار �ل�سخ�ض �ملنا�سب للوقت �ملنا�سب. كما كان �سردها للبد�يات و��ستعر��سها للتطلعات كافيًا 

لت�سل �لر�سالة لل�سيدة �سي�سيل �لتي ت�سف ذلك قائلة:

»روؤ�ها �لو��سحة و�أهد�فها �لعظيمة كانت كافية لكي تبث بد�خلي �حلما�ض و�لثقة حتى يتجه نظري لالأمام، فاأرى معها 

ذلك �حللم �لبعيد وقد �أ�سحى قريبًا بالعزمية و�لعمل«. وت�سيف:«بد�أت �أعمل �8 �ساعة يف �ليوم لهدف و�حد هو )�إر�ساء 

مفهوم مدر�سة( وتر�سيخه لدى �ملعلمات و�لطالبات و�لإد�ريات، وقد �أثبتت يل �لتجربة �أن �ملهام �جل�سام قد تكون �سعبة، 

غري �أنها حتمًا لي�ست م�ستحيلة«. 

»�لنظام �لإد�ري هو �لعمود �لفقري للمدر�سة«.

هت �ل�سيدة �سي�سيل �إىل �سف فقر�ت �لعمود �لفقري جنبًا �إىل جنب حتى �كتملت يف عام �397هـ  من تلك �لقناعة �جترّ

�لالئحة �لد�خلية ملوؤ�س�سة )د�ر �حلنان( و�لتي ت�سمنت �لنظام �ملحا�سبي، بالإ�سافة ل�سروط �لقبول، و�ملناهج، و�لهيكل 

�لإد�ري، و�لكادر �لتعليمي مع �إيجاد جمل�ض علمي للمد�ر�ض من �أهد�فه متابعة تنفيذ �ل�سيا�سة �لتعليمية، وتطوير �لأ�سلوب 

�لرتبوي، و�لرتقاء بامل�ستوى �لعلمي، كما مت و�سع �لنظام �لأ�سا�سي ملوؤ�س�سة )د�ر �حلنان(.

علمًا باأن بع�ض �لأنظمة كانت قد بد�أت تقف على �أر�ض �لو�قع، وتخرج �إىل حيز �لتطبيق منذ بد�ية �لعام �لدر��سي �لذي ��ستلمت 

فيه �ملديرة �جلديدة �ملد�ر�ض. �أو لعلها قد بد�أت قبل ذلك، حيث و�جه �لأهايل للمرة �لأوىل طلب تقدمي �سهادة )ت�سنني(!.

وتربر �ل�سيدة �سي�سيل ذلك �لطلب بقولها:

بع�ض  لدى  ثبوتية  �أور�ق  تتلخ�ض يف عدم وجود  �سائعة  �ل�سوؤون �لجتماعية مل�ست م�سكلة  وز�رة  �أعمل يف  �أن كنت  »منذ 

�لبنات، وبالتايل عدم وجود �سهادة ميالد ن�ستطيع من خاللها حتديد عمر �لطالبة، فا�ستدعيت جتربتي �ل�سابقة لأبد�أ 

بتوجيه �لأهايل �إىل �آلية ��ست�سد�ر هذه �لوثيقة حتى نتحقق من �أعمار �لطالبات، وقد �ساعدين على ذلك وجود مكتب 

�ل�سحة بجو�ر �ملدر�سة فاتفقت معهم على �إر�سال �لطالبات ل�ستخر�ج �سهادة ت�سنني«.

وقد �ساعدت تلك �لعملية على �لتطبيق �ملتدرج لآلية حتديد �أعمار طالبات كل مرحلة در��سية جتاوزً� مل�سكلة �لتفاوت يف 

�لأعمار و�لتي كانت تعاين منه مد�ر�ض �لبنات يف تلك �لفرتة.
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ويف �سباح �أول �أيام �لدر��سة كانت )د�ر �حلنان( على موعد جديد تلتقي فيه مع بو�كري بر�جمها �لتعليمية �لتي �ست�سحبها 

خالل رحلة �لعبور للم�ستقبل.

وكانت �لطالبات كذلك على �أعتاب عهد جديد، بد�أ منذ �أن قطعت �ل�سيدة �سي�سيل ر�سدي �ن�سغالهم بتبادل �ل�سالم يف بهو 

�ملدر�سة بعد �لإجازة �ل�سيفية لتعلن للمرة �لأوىل عن )طابور �ل�سباح(!!.

)طابور �ل�سباح( مل يكن �سوى �إ�سارة رمزية لبد�ية عهد جديد يعتمد على نظام �إد�ري وتعليمي وتربوي حديث؛ لي�سهم يف 

�إر�ساء �ملفهوم �ملتكامل للمدر�سة. وهي مرحلة �نتقالية تتطلب مني �أن �أجلاأ �إىل ذ�كرة �ساهدة على �لتاريخ.

�ل�سيدة فائزة كيال - �لتي كانت طالبة باملدر�سة �آنذ�ك- تروي مالمح مرحلتني، فتقول:

»عندما �لتحقت بد�ر �حلنان �سعرت منذ �للحظة �لأوىل بدفء �لعائلة �لتي �سرعان ما حتت�سنك لت�سبح فردً� من�سجمًا 

مع بقية �أفر�دها، ولقد ظل هذ� �لإح�سا�ض ير�فقني حتى �ليوم، فلم تنقطع �لعالقة بيني وبني زميالت �لدر��سة منذ ذلك 

�لزمن �لبعيد. وبالرغم من �أن �ملدر�سة كانت ت�سم طالبات من �أ�سر معروفة ومقتدرة �إلَّ �أن �سخ�سية طالبات د�ر �لرعاية 

حفل لطالبات دار احلنان عام 1383هـ
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كانت �لأبرز �آنذ�ك، فـ)عريفات( �ل�سف على �سبيل �ملثال كن د�ئمًا من طالبات د�ر �لرعاية«.

كانت �ل�سيدة فائزة كيال ت�سري بحديثها �إىل �ملرحلة �لتي �أد�رت خاللها �ل�سيدة مفيدة �لدباغ �ملدر�سة، وت�سيف:

�لتي كانت حمدودة يف عددها،  »وجدت يف )د�ر �حلنان( مناهج در��سية خمتلفة، كما كنا منار�ض عدًد� من �لأن�سطة 

وبد�ئية يف �آلية تطبيقها«. وت�سيف:« �أذكر كذلك �لزى �ملدر�سي �لذي كان بو�سعنا �أن نقوم بتف�سيله كيفما ن�ساء، �سريطة 

�أن نلتزم باللونني �لكحلي و�لأبي�ض«.

عليها  تكون  �أن  عفت  �لأمــرية  �أر�دت  �لتي  و�لرتبوية  �لتعليمية  للو�جهة  �لأ�سا�سية  �ملالمح  عن  مثرية  وجدتها  مقدمات 

ميرّزت  �لتي  )�لروح(  تن�ساأ  بد�أت  فهكذ�  تدريجيًا.   �ملفاهيم  خ  تر�سرّ �أن  بحكمتها  �ختارت  �أنها  ن�ستنتج  ومنها  مدر�ستها، 

جمتمع )د�ر �حلنان(، ومنذ �لبد�ية مت �ختبار فكرة تقدمي �لأن�سطة �لالمنهجية، دون �أن تغفل �إحد�ث نقلة يف مفهوم 

�لطالبة للمدر�سة �لتي يختلف �للتحاق بها ك�سرح تعليمي عن �لدر��سة يف �لبيت �أو �لكتاتيب، فكان لفكرة �للتز�م بلون 

�لزي دور و�نعكا�ض على تفاعل �لطالبة مع �ملدر�سة.

كانت خطو�ت مدرو�سة ل ع�سو�ئية، وهذ� ما يك�سف عنه حديث �ل�سيدة فائزة كيال وهي تنتقل بنا �إىل �ملرحلة �لتالية، فتقول:

»عندما تولرّت �ل�سيدة �سي�سيل ر�سدي �لإد�رة، و�فتتحت عهدها معنا بطابور �ل�سباح �لتزمنا به يف �ليوم �لأول بال�سكل 

�ملطلوب؛ لأنها �أ�سرفت عليه، ولكن يف �لأيام �لتالية �أذكر �أننا بدًل من �لوقوف يف مو�جهة �مل�سرفة كنا نقف يف مو�جهة 

�نتظمنا  ن�سيد )د�ر �حلنان( عن ظهر قلب حتى  نكن نحفظ  �أننا مل  �أو يف �سفوف غري منتظمة، كما  �لبع�ض،  بع�سنا 

تدريجيًا، وبد�أت نظرتنا �إىل �ملدر�سة تتغري، و�أ�سبح �ملكان حمكومًا بالنظام، فما كان �إر�ساء مفهوم طابور �ل�سباح �سوى 

مقدمة لعهد جديد، �أ�سبح فيه لكل �ل�سور �لقدمية �أبعاد جديدة، كما بد�أت مالمح عديدة لوجه م�سرق تت�سح �أمامنا«. 

و��ستعانت �ساهدتي بعد�سة من �لأمثلة لتقريب �ل�سور �لقدمية، وتو�سيح �أبعادها �جلديدة، فتقول:

»ظلت روح �لأ�سرة و�لتاآلف تخيم على �ملكان، ولكن �أدركنا �أننا �أ�سرة يف مدر�سة، ولي�ض يف �لبيت. وبالتايل هناك نظام 

ل تدريجيًا �إىل بر�مج  ا �لأن�سطة �جلانبية �لتي كنا منار�سها فبد�أت تتحورّ دقيق علينا ��ستيعابه و�حرت�مه و�للتز�م به، �أمرّ

وح�س�ض �إلز�مية، كما �أن �لزي �أ�سبح حمددً� يف تف�سيله و�ألو�نه«.

ا عن �لفارق بني �ملرحلة �لتي كانت تتبع فيها �ملد�ر�ض لوز�رة �ملعارف، و�لأخرى �لتي �نتقلت خاللها للرئا�سة �لعامة  �أمرّ

لتعليم �لبنات، تقول:

هات، وذلك الأن العاملني يف الوزارة كانوا من الرجال فقط. اأّما عندما انتقل  »ال اأذكر اأنه كانت تزورنا م�صرفات اأو موجِّ

هات للمدر�صة«. االإ�صراف على مدار�ض البنات للرئا�صة العامة بداأت زيارات املوجِّ
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افتتاح املرحلة الثانوية

يف نف�ض �لعام �لذي تولرّت فيه �ل�سيدة �سي�سيل ر�سدي �إد�رة �ملدر�سة مت �ل�ستعد�د لنتقال �لطالبات �لناجحات من �ل�سف 

�لثالث �لإعد�دي �إىل �ل�سف �لأول �لثانوي، غري �أن م�سيئة �هلل �أر�دت �أن ت�سرع بخطى )د�ر �حلنان( لتفتتح كذلك �ل�سف 

�لثاين �لثانوي، وعن ذلك تقول �ل�سيدة �سي�سيل:

بالد�ر يف �ل�سف  �لعربية �ملجاورة يطلنب �للتحاق  �لدول  �لعائد�ت من  �ل�سعوديات  �لطالبات  »فوجئنا بوجود عدد من 

�لثاين �لثانوي، وكان معظمهن بالق�سم �لعلمي، وبناء عليه بد�أ �لق�سم �لثانوي بف�سلني: �لأول �لثانوي، و�لثاين �لثانوي 

�لعلمي، حيث �سم 7 طالبات بالإ�سافة لطالبة و�حدة يف �لق�سم �لأدبي«.
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�سورة مبنى املدار�س طريق امليناء

تطــــور وازدهــــــار

) 1385هـ -1405هـ (
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املقــر الثــانـــي

�أ�سبحت )د�ر �حلنان( مدر�سة ت�سم كافة �ل�سفوف �لدر��سية، و�نتقلت يف عام �385هـ من �ملباين �مل�ستاأجرة �إىل مبنى 

عيد بناوؤه ليت�سع للمد�ر�ض �لتح�سريية 
ُ
�ملدر�سة يف طريق �مليناء و�لذي تربع به �ل�سيخ �إبر�هيم �ساكر - يرحمه �هلل ـ وقد �أ

ى �لإقبال �لذي  و�لبتد�ئية و�ملتو�سطة و�لثانوية، بالإ�سافة �إىل مبنى لطالبات د�ر �لرعاية، و�آخر ل�سكن �ملعلمات. وقد �أدرّ

فاق كل �لتوقعات �إىل �إ�سافة مباٍن جديدة لحقًا لزيادة عدد �لف�سول �لدر��سية.

وقد �سهد ذلك �ملبنى يف عام �385هـ تخرج �أول دفعة من طالبات �لثانوية �لعامة على م�ستوى �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 

وكان عدد �خلريجات )7( من �لق�سم �لعلمي وو�حدة من �لأدبي هن:

  �آمال �سالح �سبك�سي

�سميحة عبد �حلفيظ عبد �جلو�د  

  �سمرية حممود عبا�ض قطان ) �أدبي (

  فردو�ض �أني�ض جمجوم 

  فريدة عبد �لرحمن عبد �هلل لنجاوي

  ليلى حامد فطاين

  ليلى حممد �ملر�سد �لزغبي

نو�ل حممد ح�سني غز�يل  

ومو�كبة لذلك �لتو�سع مت �لفتتاح �لر�سمي للق�سم �لأدبي يف �ملرحلة �لثانوية عام �386هـ.

تطوير عنا�ضر وبرامج العملية التعليمية والرتبوية

)اأ( املعلمات والإداريات

مع �لنتقال للمبنى �جلديد بد�أت تكتمل خطة �إر�ساء مفهوم جديد للمدر�سة، وهي خطة تعتمد على نظام ي�ستند بدوره 

على عنا�سر عديدة و�أدو�ت، لعل �أهمها )�لكادر �لتعليمي( �لذي كادت �أن تتعرث �أمامه خطو�ت �لتحديث، وعن تلك �لعقبة 

تقول �ل�سيدة �سي�سيل:

�آليات تعليمية وتربوية..  »�مل�سكلة كانت يف تاأهيل �ملعلمات، حيث بد�أت بتدريبهن على �لنظام �جلديد وما يت�سمنه من 
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فمنهن َمن جتاوبت، ومنهن َمن غادرت، وقد ت�سبب ذلك يف عجز مل يثنني عن قر�ري، ومل ي�سعف حجتي؛ لأنني بب�ساطة 

�أدرك باأن �ملعلمات هن يف �لأ�سا�ض خريجات مد�ر�ض عربية �عتدن فيها على �لرب�مج �لتعليمية �ملتطورة، ومل يكْن من 

�ملمكن �أن �أقبل بتخاذلهنرّ عن �أد�ء مهمتهنرّ يف )د�ر �حلنان( على �أكمل وجه«.

ت �إىل �سعوبات  وما لبثت �مل�سكلة �أن تفاقمت يف �سوء �لقالقل و�حلروب �لتي �سربت �ملنطقة �لعربية منذ عام �963م، فاأدرّ

يف ��ستقد�م �ملعلمات من �لدول �لعربية. وعن كيفية جتاوز تلك �لأزمة تقول �ل�سيدة �سي�سيل:

»كنا ن�سد �لعجز باأنف�سنا. فمثاًل خريجة �لتجارة كانت  تقوم بتدري�ض �لريا�سيات، وخريجة �أي مدر�سة �أجنبية من �أي تخ�س�ض 

�إىل  جلاأنا  كما  �لنف�ض.  وعلم  �لجتماع  وعلم  �لإجنليزية  و�للغة  �لتاريخ  بتدري�ض  قمت  �سخ�سيًا  و�أنا  �للغات،  بتدري�ض  تقوم 

�جلاليات �لعربية �ملوجودة يف �ململكة مثل زوجات �ملوظفني، �أو �لأجنبيات �ملتزوجات من �سعوديني وغريهنرّ من �ملتعلمات، فكنا 

ا من ��ستقد�م �ملعلمات جمددً�«. ه لهن �لدعوة للم�ساركة بتدري�ض �ملناهج، و��ستمر ذلك حو�ىل 3 �سنو�ت حتى متكنرّ نوجرّ

وعن �آلية �ختيار �ملعلمات تقول:

»كنت �أ�سافر با�ستمر�ر جلميع �لدول �لعربية بحثًا عن معلمات ي�سرتط لتعيينهن خربة �سابقة ل تقل عن خم�ض �سنو�ت، 

عر�س  جم�سم مبنى طريق امليناء 1967م
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وتخ�س�ض دقيق، ويف �سوء ذلك كنا جنري �ملقابالت �ل�سخ�سية لختبار �سخ�سية �ملعلمة بعد �لتحقق من موؤهالتها.. 

وبعد �لتعيني كنا ن�سع �ملعلمات حتت �ملتابعة لفرتة حمددة«. 

خطة ال�سعودة 

يف عام ��39-�392هـ بادرت )د�ر �حلنان( بتنفيذ خطة توظيف �ل�سعوديات )�ل�سعودة( يف نظام �لتدري�ض، مع �لرتكيز 

على �لوظائف �لإد�رية، وعن تلك �خلطوة تقول �ل�سيدة �سي�سيل:

�أن يفكر فيها �أحد؛ لأننا مل�سنا وجود عدد ل باأ�ض به من �لكو�در �ل�سعودية �لتي حتتاج �إىل دعمها  »بد�أناها مبكرً� قبل 

باخلربة و�لتجربة. وقد قمنا باإطالق برنامج تدريب �ملعلمات على ر�أ�ض �لعمل لرفع م�ستوى �أد�ئهن بالتعاون مع �جلامعة 

�للغة �لإجنليزية كلغة  �للغة �لإجنليزية على تدري�ض  �لقاهرة، وكان من بني تلك �لرب�مج تدريب معلمات  �لأمريكية يف 

ثانية، ودور�ت يف تدري�ض �لريا�سيات �حلديثة.. كما �أنه بعد �إدخال مادتي �لتعبري و�لريا�سيات �حلديثة �إىل كافة ف�سول 

�ملرحلة �لبتد�ئية مت �إر�سال معلمتني لدورة تدريبية يف �جلامعة �لأمريكية يف بريوت«.

املرحلة البتدائية 1389هـ
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ه وحتر�ض على تتبع خطو�ت بناتها بعد تخرجهن، وتو�سح ذلك  قريبة لي�ست ببعيدة عن مدر�ستها، كانت �لأمرية عفت توجرّ

�ل�سيدة �سي�سيل، بقولها:

»كان مفهوم عمل �ملر�أة �ل�سعودية وتوظيفها جديدً� على �ملجتمع، لكنه مل يكن بالتاأكيد م�ستبعدً� من �أذهان طالبات تخرجن 

من )د�ر �حلنان(، لذلك كنا جند با�ستمر�ر �أن عددً� كبريً� من �لإد�ريات و�ملعلمات يف �ملدر�سة كن من خريجاتها �أ�سا�سًا، 

وقد كانت �لأمرية عفت توجهني د�ئمًا مبنح �لأولوية لبناتنا �للو�تي تخرجن من �جلامعة، وتقدمن للعمل يف �ملدر�سة«.

ومل تكتف )د�ر �حلنان( باإعد�د �ملعلمات �ل�سعوديات، بل بادرت كذلك بتدريب �لكو�در �لإد�رية للرفع من م�ستوى �أد�ئهنرّ 

من خالل �لدور�ت و�لطالع على جتارب �لآخرين.

املرحلة التح�سريية 1399هـ
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املرحلة التح�سريية 1399هـ

خمرجات خطة ال�سعودة

)نّقل فوؤادك حيث �صئت من الهوى    مــــــــــــــــا الـــــحـــــــُب اإالَّ للحــبـــيــب االأول(  

�إليها  وعــدن  طالبات،  غادرنها  �لتي  مبدر�ستهن  �حلنان(  )د�ر  خريجـات  مـن  �لكثيـر  عالقـة  يخت�سـر  �سعـر  بيت 

موظفات.

و�أترك �لخت�سار جانبًا لأ�ستمع �إىل تفا�سيل ق�سة منوذجية لل�سيدة فائزة كيال عن بد�ية عالقتها �جلديدة بد�ر �حلنان، 

فتقول:

»بعد تخرجي من �ملدر�سة �لتحقت باجلامعة، وكانت �لدر��سة �جلامعية يف ق�سم �لبنات ـ �آنذ�ك ـ م�سائية، فتمكنت من 

��ستثمار �لفرتة �ل�سباحية بالعمل يف �لرئا�سة لفرتة ق�سرية ظلت تر�ودين خاللها �أطياف )د�ر �حلنان( وما �إن وجدت �أن 

بع�ض زميالتي قد �سبقنني �إىل حتقيق ذلك �حللم حتى ت�سجعت لأتقدم �إىل مديرة �ملدر�سة بطلب �لعمل يف )د�ر �حلنان( 
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عام �392هـ، وبالفعل �لتحقت بها كمر�قبة«. 

�لتدرج �لوظيفي لل�سيدة فائزة كيال ��ستمر حتى �أ�سبحت لحقًا مديرة ملد�ر�ض )د�ر �حلنان(، وعن �نعكا�ض ذلك عليها 

تقول:

ي�سعب  �لذي  و�حلب  بالنتماء  �لإح�سا�ض  كان  خاللها  �حلنان(  )د�ر  عرفت  �لتي  �ملر�حل  جميع  يف  �مل�سرتك  »�لقا�سم 

ا �لذي تغريرّ كاإد�رية فهو نظرتي و��ستيعابي وتقديري حلجم �لدور �لذي تقوم به �لإد�رة يف �ملدر�سة، وهذ� ما  تف�سريه. �أمرّ

كان يجعلني �أخ�سى كلرّما تقدمت خطوة يف �ل�سلم �لوظيفي؛ لأنني �أدركت باأن �مل�سوؤولية كبرية جدً�«.

�سلمها  على  �لتدرج  �خرتن  ثم  ومن  طالبات،  بها  �لتحقن  �للو�تي  �لد�ر  خريجات  من  �لكثري  م�سرية  ت�سبه  �سرية  وهي 

�لوظيفي كمعلمات �أو �إد�ريات فاأكملن فيها �مل�سو�ر، �أو تخرجن منها ب�سهادة خربة و�سعتهن على قمة �لهرم �لوظيفي يف 

قطاعات عمل حملية خمتلفة.

)ب( الربامج التعليمية والرتبوية

»املدر�صة معمل �صغري ملجتمع كبري«.

هكذ� كانت تر�ها مديرتها �لتي توؤمن باأن �لرتبية ل ميكن �أن تنف�سل عن �لتعليم. وبالرغم من �أن مد�ر�ض )د�ر �حلنان( 

ظلت تتبع مناهج وز�رة �ملعارف، ومن ثم �لرئا�سة �لعامة لتعليم �لبنات، و�أخريً� وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �إلَّ �أنها د�أبت على 

تطوير �لأ�ساليب �لتعليمية و�آليات تقدمي �ملناهج، كما ��ستحدثت بر�مج تعليمية جديدة بهدف تخريج نخبة من �لفتيات 

�ملوؤهالت لتحمل �مل�سوؤولية و�لنجاح يف �حلياة و�لعمل.

وتعلرّق �ل�سيدة �سي�سيل على ذلك قائلة:

»��ستعنت بعدد كبري من �لكتب و�ملر�جع عن �لإد�رة �ملدر�سية ومهار�ت �لتعليم؛ لأطبق �لأنظمة �جلديدة �لتي كان من 

بينها �إد�رة �حل�س�ض، و�للتز�م، وغري ذلك. بالإ�سافة �إىل �أن تخ�س�سي يف جمال علم �لجتماع قد خدمني لأمتكن من 

تطبيق كل ذلك يف وقت قيا�سي بطريقة منا�سبة تتكيف معها �لطالبات و�ملعلمات و�لإد�ريات«.. وت�سيف:«عملي �ل�سابق 

يف �لرئا�سة، و�طالعي على �ملناهج قد �ساعد�ين على معرفة ثغر�تها لنعمل على �سدها من خالل بر�مج تعليمية وتربوية 

خا�سة«.

وقد �سهد مبنى طريق �مليناء منذ �فتتاحه على تاأ�سي�ض معامل وخمترب�ت �لفيزياء و�لكيمياء و�لأحياء مل�ساندة �ملناهج 

�لعلمية، بالإ�سافة لغرف �لخت�سا�ض )�لتدبري، �لر�سم، �لأ�سغال(، و�أول �سالة ريا�سية، كما �حت�سن �أول مكتبة مدر�سية، 
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�لكتاب،  �أ�سبوع  و�نطالق  �ملدر�سية،  �لإذ�عة  لتاأ�سي�ض  بالإ�سافة  �لعام،  نف�ض  يف  )�لك�سافة(  �ملر�سد�ت  ن�ساط  بد�أ  ومنه 

)�(

و�جلمعيات.

موؤ�ضر التعداد 

�397-�398هـــ بد�أ تخطيط �لأمرية عفت لإن�ساء مبنى جديد بعد �أن ك�سر موؤ�سر �أعد�د �لطالبات يف مد�ر�ض  يف عام 

�حلنان حاجز �لألف، متجهًا يف �جتاه ت�ساعدي بدعم من �إقبال متز�يد على �ملدر�سة، ووجود حمفز�ت تعليمية وتربوية.

كان �ملوؤ�سر يعطي دللت �لت�سخم �لتي تفاعل معها �ملبنى �سريعًا ليعلن �أنه )اآيل لل�سقوط(.

مفاجاأة مل تكن باحل�سبان، وتروي �لق�سة �ل�سيدة �سي�سيل ر�سدي قائلة :

تت�سلرّى باحلياكة، �سقطت منها  �ل�سكن  �ملعلمات يف  �إحدى  بينما كانت  يوم  �لثالث. وذ�ت  �لدور  �ملعلمات يف  »كان �سكن 

باب �ملناهج و�لرب�مج �لتعليمية �خلا�سة �ض )�6(  )�(
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بكرة �خلياطة، وبحثت عنها فلم جتدها حتى �أح�سرتها لها زميلتها يف �حلجرة �ملجاورة، و�أخربتها �أنها وجدها تتدحرج 

يف حجرتها. يف �ليوم �لتايل ح�سرت �ملعلرّمتان �إىل مكتبي ترويان يل �لق�سة �ساحكتني، ف�ساألتهما كيف؟! كيف تتدحرج 

�لبكرة يف حجرة فت�سل �إىل �حلجرة �لثانية؟!.. توقفتا عن �ل�سحك لأن �لإجابة تبدو و��سحة، فبب�ساطة �إن �لأر�ض، �أو 

�إىل  �لبكرة وو�سلت  و�لأر�ــض تدحرجت من خاللها  و�أ�سبحت هناك فجوة بني �حلائط  �ل�سفلي قد هبط،  �لدور  �سقف 

�حلجرة �لأخرى«.. وت�سيف:« ذهبت مبا�سرة �إىل �حلجرة �لتي وقعت فيها تلك �حلادثة، و��ستدعيت جلنة من �ملهند�سني 

�لذين �أفادو� باأن �ملبنى )�آيل لل�سقوط(، ولبد من �إخالء هذ� �لطابق. كنا ـ �آنذ�ك ـ يف منت�سف �لعام �لدر��سي مقبالت 

على �لمتحانات �لن�سفية، وعلينا �أن نتخذ قر�رً� �سريعًا«. 

املدر�ضة يف �ضالة مطار جدة!!

�أ�سعف تدخل �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلطان بن عبد�لعزيز �آل �سعودـ  حفظه �هللـ  مد�ر�ض )د�ر �حلنان( باحلل �ل�سريع، 

حيث كان مطار جدة قد �نتقل �إىل �ملبنى �جلديد يف �سمال جدة، ومت �إخالء �ملبنى �لقدمي، فعر�ض �لأمري �سلطان على 

�ملدر�سة �أن ت�ستخدم �سالت �ملطار �لقدمي. ويف عام ��40هـ �نتقلت د�ر �حلنان �إىل مبنى �ملطار �لو�قع ب�سارع �ل�ستني.

اليوم املفتوح يف اأحد ف�سول املرحلة البتدائية مببنى مطار جدة القدمي
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قد يبدو حتويل �سالت �ملطار �إىل مدر�سة �أمرً� يف غاية �ل�سعوبة لول �أنني كنت من �لطالبات �للو�تي عا�سرن تلك �لنقلة، 

وللمفاجاأة �سعرنا منذ �ليوم �لأول لدخول مبنى �ملطار وكاأنه كان منذ �إن�سائه مدر�سة. 

عندما �أذكر تلك �ملرحلة �أدرك باأن �لأ�سخا�ض هم َمن يفر�سون على �ملكان هويته ولي�ض �لعك�ض. وتعلرّق �ل�سيدة �سي�سيل 

على ذلك فتقول:

»مل يكن �أمامنا خيار �آخر، فقد كان عدد �لطالبات حو�ىل ��00 طالبة نقلناهن يف �لبد�ية بالكامل ملدة  ف�سل در��سي  

�إىل مبنى �ملطار حتى مت �إ�سالح وترميم �لطابق �لذي يحتوي على �ملعامل يف مبنى �ملدر�سة �لقدمي، فاأعدنا �إليه طالبات 

�لإعد�دي و�لثانوي، وبقيت طالبات �لبتد�ئي فما دون يف مبنى �ملطار ملدة خم�ض �سنو�ت تقريبًا حتى �نتهى �ملبنى �جلديد 

�لذي �لتم فيه �سمل �لطالبات من جديد«.

�مل�سافرين(،  حقائب  )�سري  �سوى  للمطار  مبنى  هو  �سنو�ت  فيه  ق�سينا  �لذي  �ملبنى  ذلك  باأن  هنا  ينبرّ نكن  مل  كطالبات 

�ختلف �ملكان غري �أن كل �سيء يف �حلياة �ملدر�سية ظل كما هو مبا فيه �لأن�سطة �لالمنهجية، و�ملباريات �لريا�سية، حيث 

مت تركيب �سبكة للكرة �لطائرة يف �إحدى �ل�ساحات، وتعليق �سلتني لكرة �ل�سلة يف �أخرى، مع ��ستغالل �ل�ساحات �لكبرية 

لإقامة �لفعاليات �لك�سفية وغريها.

عر�س فلكلوري لطالبات املرحلة البتدائية يف �سالة املطار
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ولكن �لأمر مل يكن بهذه �ل�سهولة بالن�سبة للمعلمات، وعن تلك �ل�سعوبات تقول �ل�سيدة �سي�سيل:

�سيب مب�سكالت يف �لأحبال �ل�سوتية؛ لأنهن ��سطررن �إىل رفع 
ُ
»�مل�سكلة �لأ�سا�سية �لتي و�جهتنا هي �أن �أغلب �ملعلمات قد �أ

�أ�سو�تهن يف �ل�سفوف حتى ت�سل للطالبات يف تلك �مل�ساحات �ل�سا�سعة، كما كانت يف كثري من �لأحيان تتد�خل �أ�سو�ت 

�ملعلمات بني �لف�سول؛ لأن �حلو�ئط مل تكن عازلة لل�سوت«. 

موؤ�ضر القيا�س الجتماعي

عندما توجه موؤ�سر �لتعد�د وخطر �لهبوط باملدر�سة نحو �ملطار �لقدمي �سجلت )د�ر �حلنان( يف تلك �لفرتة �أعلى ن�سبة 

ا �لقر�ءة �لتي �سجلها �ملوؤ�سر فكانت بد�ية �جتاه  من عدد �لطالبات، حيث بلغ �لعدد يف عام �403م حو�ىل �456 طالبة. �أمرّ

�سكان مدينة جدة على �إثر �ت�ساع �لرقعة �لعمر�نية �إىل �جلزء �ل�سمايل منها ـ �لأقرب �إىل �ملطار �لقدمي من مبنى �مليناء 

-، كما يعك�ض �رتفاع �لعدد يف �ملرحلة �لتح�سريية و�لبتد�ئية و�حل�سانة �لتي ��ستمرتـ  �آنذ�كـ  يف مبنى �ملطار �أن �لأهايل 

كان يحول بينهم وبني �إر�سال بناتهن يف مر�حل مبكرة �إىل )د�ر �حلنان( ُبعد �مل�سافة �لتي مبجرد �قرت�بها ��ستقطبت 

�لطالبات بكثافة، ولبرّت رغبة �أولياء �لأمور يف �إحلاق بناتهم بحياة �لد�ر �لتعليمية و�لرتبوية.
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�سورة ملبنى املدر�سة بجوار ق�سر خزام

منــــارة ح�ضـــارية وتعليميـــة

) 1405هـ -1425هـ (
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املقـــر الثــالـــث

يف عام �405-�406هـ �نتقلت كافة �ملر�حل �لتعليمية مبد�ر�ض )د�ر �حلنان( �إىل �ملبنى �جلديد بجو�ر ق�سر خز�م، �لذي 

تقدر م�ساحة �لأر�ض �ملقام عليها بحو�ىل 89000 مرت مربع، وقد بلغت  تكاليف �لإن�ساء حو�ىل 220 مليون ريال برعاية 

حرم �مللك في�سل بن عبد�لعزيز ـ رحمه �هلل ـ وباإعانة من وز�رة �ملالية و�لقت�ساد �لوطني. ومل تكن �مل�ساحة �ل�سخمة، 

�لرب�مج  مع  لتتو�فق  ولكن  فح�سب،  �لطالبات  من  �أكرب  عدًد�  �ملباين  ت�ستوعب  �أن  بهدف  �ملرتفعة  �لإن�سائية  و�لتكاليف 

�لتعليمية و�لرتبوية �حلديثة باأ�سا�سياتها وكمالياتها مع نظرة م�ستقبلية ل�ستيعاب �فتتاح كلية للبنات.

�ل�سعودية..  للفتاة  و�لجتماعي  و�لتعليمي  �لرتبوي  �ملخترب  �ملبنى مبثابة  ترى ذلك  �لأمرية عفت - رحمها �هلل -  كانت 

جتري فيه �لتجارب �حلديثة يف �لرتبية، وتتدرب فيه �لطالبات على �لقيام بكافة �لأدو�ر �ملطلوبة منهن يف �حلياة.

بينما كنا نر�ه ـ نحن �لطالبات ـ )مدينة د�ر �حلنان(، ن�سافر �إليها كل يوم لنعي�ض فيها حياة متكاملة بكل �سورتها �لتي 

ين�سدها �لإن�سان من تعليم، وثقافة، وعمل، وتعارف، وتو��سل �جتماعي، وجتارب جديدة، و�كت�سافات، وم�ساحات �سا�سعة، 

ومناظر طبيعية خالبة، ومر�فق، وترفيه.

جم�سم بوابة جديدة اأمام مبنى الإدارة العامة
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م�ساحات خ�سراء تتو�سطها اأحوا�س للزراعة واأقفا�س لرتبية احليوانات والطيور التي تقوم بالإ�سراف عليها جمعيات املرحلة املتو�سطة 

والثانوية، ويظهر اإىل اليمني مبنى الق�سم املتو�سط والثانوي واإىل الي�سار مبنى الق�سم البتدائي

�سورة ملبنى املدر�سة بجوار ق�سر خزام
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هيكــل اإداري جــديــد

تطلب �لنتقال �إىل �ملدينة �لتعليمية �جلديدة �إيجاد نقلة �إد�رية، و�لعديد من �خلطو�ت �لتطويرية، ف�سدرت )�لالئحة 

م �لعمل �لإد�ري يف �ملد�ر�ض بدًء� من جمل�ض �لإد�رة، ومرورً� بالإد�رة �لعامة، ومدير�ت �لأق�سام وَمن  �لتنظيمية( �لتي تنظرّ

يتبعهن لي�سري �لعمل يف �لد�ر بان�سيابية.

تقلرّدت من�سب )وكيلة  �لتي  كيال  فائزة  �ل�سيدة  �لإد�ري �جلديد كانت  �لن�سيج  دوًر� هاًما يف  لعبت  �لتي  �لعنا�سر  ومن 

�ل�سوؤون �لتعليمية( �آنذ�ك، وعنه تقول:

�ملد�ر�ض  جميع  له  تتبع  و�لــذي  �ملن�سب،  لذلك  �ختارتني  �جلديد  �لإد�ري  �لتنظيم  �سي�سيل  �ل�سيدة  و�سعت  »عندما 

�لتح�سريية و�لبتد�ئية و�لثانوية و�ملتو�سطة، بينما ت�ستقل كل من �ملد�ر�ض باإد�رة خا�سة ت�سم �ملديرة و�لوكيلة و�مل�سرفات 

و�لإد�ريات«.

�إىل  �إد�رة �ملدر�سة، بالإ�سافة  ه �لإد�ري لتوزيع �لعمل على فريق كبري بو�سعه  ذلك �لختيار كان بحد ذ�ته يعك�ض �لتوجرّ

مر�عاة خلق �لتو�زن. فال�سيدة �سي�سيل ر�سدي �لتي ظلت على قمة هرم �لإد�رة كانت تدرك �أن طالبات �لأم�ض قد �أ�سبحن 

�ليوم �إد�ريات ومعلمات يف )د�ر �حلنان(، يالزمهن نف�ض �إح�سا�ض �لرهبة جتاهها، ولعلها لذلك �ل�سبب �ختارت من بينهن 

مدينة م�سغرة تابعة ملبنى املرحلة التح�سريية وكان يجري تغيري جم�سماتها لأغرا�س تعليمية
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امل�سجد من الداخل

ا �ساعدها على �لقيام بدور �لو�سيط،  �سخ�سية متيزت �إىل جانب كفاءتها �لإد�رية بلني �جلانب، وقربها من �جلميع؛ ممرّ

ح  وتو�سرّ �ملركزية،  تفادي  �لإد�ري �جلديد يف  �لتنظيم  �ساهم  كما  �لفرعية.  و�لإد�ر�ت  �لعليا  �لإد�رة  بني  �لو�سل  وحلقة 

�ل�سيدة فائزة ذلك فتقول:

»توزيع �لأدو�ر بال�سكل �ل�سحيح كان من �أهم �أ�سباب جناح �لإد�رة، وقناعتي د�ئمًا كانت �أن �لإد�رة يجب �أن تبقى قريبة 

من متابعة جميع تفا�سيل �لعمل، �سريطة �أن تلعب دور )�جلندي �ملجهول(، فتوكل �مل�سوؤولية للمعلمة �أو �لإد�رية، ومتنحها 

معها �لثقة لتتفانى يف �لعمل، ومن ثم ت�سعر �أنها �ساحبة �لإجناز �أو �سريكة يف �لنجاح«.

�لطالبة كذلك �أ�سبحت �أكرث قربًا من �لإد�رة يف ظل �لتنظيم �لإد�ري �جلديد، فت�ساءل حاجز �لرهبة من مبنى �لإد�رة، 

�ت غري جمرب�ت، وتربر تلك  بينما ظلرّت مظلة �لحرت�م مرتفعة، وكان بو�سعنا كطالبات �أن ندخل �إىل مبنى �لإد�رة خمريرّ

�لعالقة �ل�سيدة فائزة بقولها:

»كنت �أدرك �أن طالبة )د�ر �حلنان( لن تتخطى �ملعلمة و�مل�سرفة ومديرة �لق�سم، وتقوم بت�سعيد �سكو�ها لالإد�رة �لعامة 

�إلَّ �إذ� ��سطرت �إىل ذلك بالفعل، لذلك كنت �أ�ستقبلها، و�أ�ستمع �إليها لتوجيهها، �أو للتحقيق يف �سكو�ها �إذ� لزم �لأمر«.
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الأمري عبداهلل الفي�سل - يرحمه اهلل - والأمري حممد الفي�سل 

اأمام جم�سم املدر�سة يف مبنى الإدارة العامة

الأمري عبداهلل الفي�سل - يرحمه اهلل - والأمري تركي الفي�سل 

يف افتتاح مبنى دار احلنان
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رف على �لقدر �مل�سموح به كان  تقدير �لإد�رية و�ملعلمة و�لطالبة، ومنح كل منهن �مل�سوؤولية و�لثقة و�ل�سالحية يف �لت�سرّ

جزءً� من �ل�سيا�سة �لإد�رية مبد�ر�ض )د�ر �حلنان(.

ا )مطبخ �لقر�ر�ت �لإد�رية(، �أو )مقر �سناعة �لقر�ر�ت( فكان حجرة �لجتماعات �لتي ت�سف مكوناتها �ل�سيدة فائزة  �أمرّ

بقولها:

»�لجتماعات �لتي كانت ُتعقد على م�ستوى �لإد�رة، �أو بني �لإد�رة و�ملعلمات كانت من �أهم �أ�سباب جناح �ملدر�سة وبر�جمها 

�لتعليمية و�لرتبوية، فخاللها كانت �ل�سيدة �سي�سيل تناق�ض مع فريق �لعمل كل �لتفا�سيل و�لو�سائل �ملطلوب �تباعها لتحقيق 

�لهدف، و�حتمالت �لف�سل و�لنجاح للتجارب �جلديدة، و�لتخطيط لها، وبعدها ن�سل �إىل توزيع �لعمل، ومتابعته، وتقييمه 

ب�سكل متو��سل«.

�لأمهات دوريًا على م�ستوى  ُتعقد جمال�ض  �لأدو�ر، كانت  �لد�ئم بني �ملدر�سة و�ملنزل، وليتحقق تكامل  �لتن�سيق  وبهدف 

مرحلة  لكل  دورية  �جتماعات  ُتعقد  كانت  كما  و�سلوكيًّا،  در��سيًّا  م�سكالتهن  على  للوقوف  معلماتهن  مع  �لو�حد  �لف�سل 

در��سية )حت�سريي، �بتد�ئي، �إعد�دي، ثانوي(.

�ضــروط اللتحــاق بــدار احلنــان

يتوقف قبول �لطالبة يف �لق�سم �خلارجي للمدر�سة على م�ستو�ها �لذهني، وتنا�سب عمرها مع �ل�سف �لذي �ستنتمي �إليه، 

وتدفع �لطالبة ر�سوًما رمزية تعادل ن�سف ما تنفقه �ملدر�سة عليها .

وعن �سروط �لقبول تقول �ل�سيدة �سي�سيل:

»كنا جنري �ختباًر� يف �للغة �لعربية و�لريا�سيات للطالبات �ملتقدمات لاللتحاق باملرحلة �لبتد�ئية؛ لأننا �سعرنا باأن �أحدً� 

مل يكن يهتم بتك �ملرحلة �لتاأ�سي�سية يف بد�يات �لتعليم ».

وعن وجود ��ستثناء�ت للقبول و�لت�سجيل تقول:

»توجد ظروف طارئة يف بع�ض �لأحيان تفر�ض على �ملدر�سة �أن ت�سد حاجات �لوطن، وتر�عي حالت خا�سة.. فعلى �سبيل 

ه عدد منهن �إىل )د�ر �حلنان( �أ�سقطنا  �ملثال عندما مت منع �ل�سعوديات من �لدر��سة يف �ملد�ر�ض �لأجنبية باململكة، و�جترّ

�سرط �جتياز �ختبار �للغة �لعربية، و��ستبدلنا به �فتتاح �سفوف خا�سة �إ�سافية لهن؛ لتقوية �للغة �لعربية و�إجادتها خالل 

�سهر حتى يلحقن بزميالتهن«.

وعن معدلت �لقبول تقول:
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»مل نكن نقبل مبعدلت �أقل من 80%، وبالن�سبة للطالبات يف )د�ر �حلنان( فَمن تر�سب عامني متتاليني كان يتم �إ�سعارها 

مبغادرة �ملدر�سة«. 

�أحد  فقدن  ن  ممرّ كانت  فاإذ�  و�ملادية،  �لجتماعية  �أ�سرتها  �أو�ساع  على  فيه  �لطالبة  قبول  فيتوقف  �لد�خلي  �لق�سم  ا  �أمرّ

و�لديها، �أو كانت حالة و�لدتها �ملادية حتول دون �لإنفاق علي تعليمها يتم قبولها و�إعفاوؤها من جميع �لر�سوم �لتي يجري 

ا من �لر�سوم يف بع�ض  تقا�سيها من فتيات �لق�سم �خلارجي، وهنالك عدد �آخر من طالبات �لق�سم �خلارجي معفيات �أي�سً

�لطالبة  تكون  �أن ل  �ل�سروط  �لجتماعية، فقد كان من �سمن  باحلالة  يتعلرّق  فيما  ا  �أمرّ �لإد�رة،  بها  تقتنع  �لتي  �حلالت 

متزوجة، �أو �سبق لها �لزو�ج.

مــوؤ�ضــر القيــا�س الجتمــاعــي

�سهدت تلك �ملرحلة حتقيق �ملعادلة �ل�سعبة بني �لكم و�لكيف، ف�سار موؤ�سر تعد�د �لطالبات يف خط متو�ٍز مع جودة �لرب�مج 

نت �ملدر�سة من تقدمي �ملناهج �لر�سمية بو��سطة معلمات �أغلبهن  �لتعليمية و�لرتبوية �لتي و�سلت ذروتهاـ  �آنذ�كـ  حيث متكرّ

يف  �ملحلي  �لتعليم  خمرجات  م�ستوى  �رتفاع  �إىل  ي�سري  ا  ممرّ �لكفاءة،  من  عالية  بدرجة  يتميرّزن  �للو�تي  �ل�سعوديات  من 

خمتلف �لتخ�س�سات �لتي وفرتها �جلامعات.. كما يعك�ض �إقبال �ل�سعوديات على �لعمل، وتقبل �ملجتمع لفكرة عمل �ملر�أة 

�لطالبات يف  بني  مو�هب جديدة  بد�أت تربز  �لرتبوية  و�لو�سائل  �لالمنهجية  �لرب�مج  تعليمها.. ومب�ساندة  تقبل  �أن  بعد 

جمالت مل تكن قد ��ستحدثت لها تخ�س�سات يف �جلامعات، ولعلها كانت موؤ�سرً� جديدً� على �أن �ملر�أة �ل�سعودية �أ�سبحت 

يف طريقها �إىل طرق �أبو�ب جديدة.



79

 افــتــــتـــاح 

مـركـز التـدريب املهنـي والتعليـم امل�ستمـر
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اكتملت )دار احلنان( املدر�سة، ولكن الطموحات مل تنتِه، فقد ظل املوؤ�سر يزود املوؤ�س�سة بقراءات لتوا�سل �سعيها يف خدمة 

ن�ساء الوطن، ومن تعليم ال�سغار اإىل تعليم الكبار انطلقت يف عام 1408هـ فكرة جديدة ت�سفها رائدتها الأمرية عفت 

الثنيان ـ رحمها اهلل ـ فتقول:

»نرى كيف كان ـ ومازال ـ التعليم الأهلي جزًءا هاًما يف جمال التعليم العام، واأهم ما يت�سمنه هو حماولة ملء الفراغات، 

باأعباء  احلكومات  عنها  تن�سغل  ما  كثرًيا  التي  املتخ�س�سة  العلوم  واإعطاء  ال�سعب،  اأفــراد  من  الأقلية  احتياجات  و�سد 

الحتياجات الكربى والعامة يف الدولة.

واإنه من املتبع اأن توكل الدولة هذه امل�سوؤوليات لهيئات وموؤ�س�سات خا�سة اأمينة تقوم مب�ساعدتها يف هذه املهمة؛ ليعم النفع 

جميع اأفراد املجتمع.

والآن وقد ُعّمم التعليم، جند اأنف�سنا اأمام م�سكله العجز يف  اأجهزة التعليم نف�سها، والأجهزة الإدارية الن�سائية، ومازلنا 

نرتكز على املدر�سات واملوجهات القادمات من البلدان العربية املجاورة، وهذا مقبول اإىل حد ما، اإلَّ اأننا اأمام م�سكله 

اأكرب عندما نبحث عن خمت�سات قلَّ وجودهن حتى يف البلدان العربية، خا�سة يف جمال العلوم البحتة، والتدريب املهني 

والفني، وتربية الأطفال يف �سن احل�سانة، والتوجيه الإداري والفني الرتبوي واملهني للطالبات واملعلمات.

لذلك كله اأرى اأنه من واجبي اإيجاد مركز لهذا النوع من التدريب، ليكون املنطلق لتكوين الفتاة وحت�سريها:

1 ( ملجال العمل البناء النافع.

2 ( لتكون الأم ال�ساحلة، واملوجهة لأبنائها، واليد املعينة لزوجها، تتحّمل معه امل�سوؤولية، وت�سعر باأعباء احلياة، وحتى ل 

تكون ب�سبب جهلها الإن�سانة الأنانية التي تطالب بالأ�سياء دون اأن تدرك كيف تلبي هذه املطالب.

لقد اآن الأوان الذي يجب فيه اأن نحّمل ال�سيدات والفتيات ن�سف اأعباء وم�سوؤوليات احلياة، حيث اأنهن ن�سف املجتمع.. 

ول ُي�سرتط اأن تقوم كل واحده منهن بعمل مهني معني.. يف اإدارة اأو مكتب اأو مدر�سة اأو م�ست�سفى.. ولكن كل �سيدة يجب 

اأن تتحّلى بالعلم والثقافة لبيتها اأوًل، وللعمل خارج البيت ثانيًا اإذا دعتها ظروفها وحاجاتها لذلك.

واإذا كانت اأو�ساعها املادية مي�سورة، فمكانها الأول، ور�سالتها الأوىل هي نحو بيتها واأبنائها.

لت�سارك يف  اأمتها ووطنها؛  الأمينة على م�سلحة  ال�سعودية  الفتاة  اأيدي  اإىل  العمل، فنحن بحاجة  اإذا دخلت جمال  اأّما 

النه�سة الكربى، وتوؤّدي دورها جتاه العمل البناء باأمانة واإخال�ص م�ساف اإليه العلم واملعرفة، فال ميكن للجزء الأول اأن 

ي�سري دون الأخري ليكون العمل متكاماًل وجمديًا« .

عفت الفي�صل 
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1408هـ، فكان  املهني( يف عام  امل�ستمر )التدريب  والتعليم  العامة  الأمرية عفت مركز اخلدمة  افتتحت  الكلمات  بتلك 

معلمًا ح�ساريًا يعك�ص اجلهد املتوا�سل والهتمام الذي تولية )دار احلنان( للفتيات اللواتي مل تتح لهن الظروف موا�سلة 

تعليمهن.. وقد تعاقدت املدر�سة مع اجلامعة الأمريكية بالقاهرة ق�سم اخلدمة العامة CACE لتقدمي الربامج التعليمية 

يف املجالت التالية: 

  التمري�ص.

  ال�سكرتارية الطبية.

   اللغة الإجنليزية )العامة 10 م�ستويات، التخ�س�سية يف الطب والتمري�ص والأعمال الإدارية والتجارية، امتحانات 

Toefl، الرتجمة(.

  اللغة الفرن�سية )ثالثة م�ستويات ت�سرف عليها وزارة الرتبية الفرن�سية(.

اللغة العربية لغري الناطقني بها ) م�ستوى اأول وثاٍن(.   

الدرا�سات الإ�سالمية باللغة الإجنليزية.  

الطباعة على الآلة الكاتبة )عربي ـ اإجنليزي(.  

احلا�سب الآيل.  

دورات خا�سة بالفنون والأ�سغال اليدوية والت�سنيع املنزيل.  

دورات الطهي واإعداد املائدة، وتن�سيق وتقدمي اأطباق الطعام.  

دورات اخلياطة والتطريز، وتن�سيق الزهور، والت�سوير الفوتوغرايف.  

دورات ت�سفيف وق�ص ال�سعر والعناية بالب�سرة.  

كما �سرع املركز بتقدمي دورات يف الأعمال الإدارية لتاأهيل ال�سيدات للعمل يف اإدارات املدار�ص واجلامعات وامل�ست�سفيات 

وامل�سارف الن�سائية وامل�ساريع التجارية املختلفة.

وقد يبدو افتتاح املركز خطوة على طريق حتقيق الأمرية عفت حللمها، باأن ت�ستكمل الفتاة درا�ساتها املختلفة يف )دار 

احلنان(، ولكن ال�سيدة �سي�سيل ر�سدي تو�سح ذلك قائلة:

للبنات، ولكنه كان  اأهلية  بافتتاح كلية  الكبري  اأو بدياًل لالأمرية عفت عن حلمها  املهني طريقًا  التدريب  »مل يكن مركز 

مواكبة لحتياجات �سوق العمل، وا�ستجابة ملطالب احلياة، فكانت دورات املركز تقدم التاأهيل للمراأة يف جمالت حمددة 

وخالل فرتات ق�سرية«.
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م�ؤ�سر التعداد

منذ عام 1412هـ بداأ موؤ�سر تعداد الطالبات رحلة الهبوط التدريجي، حيث ت�سارعت وترية انتقال �سكان جدة اإىل �سمالها 

البعيد عن مقر الدار بق�سر خزام، بالإ�سافة اإىل ازدياد عدد املدار�ص الأهلية التي تخدم �سمال جدة.. وقد كان التناق�ص 

اأّما الق�سمان املتو�سط والثانوي فلم يتاأثر  اأعداد الطالبات حم�سورًا يف املراحل البتدائية والتح�سريية واحل�سانة،  يف 

تعداد الطالبات فيهما اإىل حد كبري.

وجمددًا املبنى يتفاعل مع املتغريات.

)دار احلنــان( حتــتــرق

يف التا�سعة �سباحًا من يوم اخلمي�ص 1416/6/9هـــ  املوافق 1995/11/5م هّبت عا�سفة جوية على مدينة جدة برياح 

بغرفة  ال�سيانة  ق�سم  املوجودة يف  الإنذار  اأجرا�ص  اإثرها  على  دّقت  واأمطار غزيرة  90كم/�ساعة،  اأكرث من  اإىل  و�سلت 
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املراقبة يف )دار احلنان(، كما دّق هاتف ال�سيدة �سي�سيل يف منزلها الذي ت�سمه اأ�سوار الدار ليخربها عن وجود دخان 

كثيف ينطلق من داخل �سكن الطالبات، ونريان تت�ساعد من ممرات التكييف، فتم ف�سل الكهرباء فورًا عن جميع مباين 

املدر�سة ومرفقاتها، وُهرعت مديرة الدار م�سرعة واأقدامها تعرف وجهتها جيدًا نحو )مبنى الإدارة العامة( لإنقاذ ما 

ميكن اإنقاذه من اأوراق ووثائق ر�سمية، ولكن خطواتها تعرّثت عند ال�ساحة التي جتمعت فيها معلمات ال�سكن الداخلي، 

فانت�سر دورها القيادي على رغبتها بحماية الوثائق، واجّتهت نحوهّن وا�سطحبتهن اإىل املطعم تطمئن وتت�سرع اإىل اهلل 

بالدعاء، اإىل اأن تذكرت الوثائق، فعادت خطواتها ت�سوقها نحو مبنى الإدارة العامة، ولكن رجال الدفاع املدين منعوها من 

دخول املبنى الذي امتالأ بالدخان الأ�سود.

»راأيت م�سوار عمري اأمامي يحرتق، وعجزي عن اإنقاذه اأبكاين«.

هكذا ترتجم ال�سيدة �سي�سيل م�ساعرها يف ذلك اليوم، وتقول:

»اّت�سلت بي الأمرية عفت بالرغم من اأنها كانت مري�سة، وما اإن اطماأنت على �سحة اجلميع حتى قالت يل: 

باإذن  تتعو�ص  الأموال  �سليمة  الأرواح  فمادامت  َتَخْفَن..  ول  اأقوياء  كنَّ  جميعًا،  �سالمتكن  على  احلمدهلل  تبكني؟  )ملاذا 

اهلل(«. 

اآثار  تنظيف  خاللها  مت  اأ�سبوع  لفرتة  توّقفت  الدرا�سة  اأن  اإلَّ  ظهرًا،  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  حواىل  النار  اإخماد  مت  وقد 

احلريق. 

افــتـتــاح كليـــة عــفــت

للبنات يف  اأهلية غري ربحية  كاأول كلية  بافتتاح )كلية عفت(  الأخري  الأمــرية عفت  1419-1420هـــ حتقق حلم  يف عام 

اململكة العربية ال�سعودية، فاأ�سبحت موؤ�س�ستها التعليمية ت�ستقبل الفتاة ال�سعودية يف مرحلة احل�سانة، وتوّدعها وهي حتمل 

�سهادتها اجلامعية.
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م�ســـاندة املنـــاهج الدرا�سيـــة

تبني  الأخرى، بل كانت  الثنيان مقّلدة ملا يجري يف املجتمعات  الأمرية عفت  »مل تكن 

ا الإ�سالمية. وكانت ترى  جهودها على منطلقات البيئة الجتماعية العريقة، وخ�سو�سً

بذلك اأن البنية الجتماعية الإ�سالمية هي اأرفع البنى واأ�سماها؛ لأن لها تقاليدها، ولها 

فر�ص تقدمها وتطورها، وحتّمل امل�سوؤوليات ال�سخ�سية واملهنية ل ميكن اأن ي�ستقر اإلَّ 

وفًقا لالأطر املحددة والوا�سحة يف ال�سريعة الإ�سالمية، ولذا فاإن قوة �سخ�سية الفتاة 

امل�سلمة، ومت�ّسكها بالقيم، واملثل تكمن يف الأ�س�ص ال�سليمة للتن�سئة الرتبوية، كذلك يف 

تر�سيخ الأ�ساليب الثقافية واحل�سارية ال�سليمة. ولقد اأ�سهمت )دار احلنان (يف تثقيف 

)1(

اأجيال عديدة، وبلورة �سخ�سية الفتاة ال�سعودية«.

د.عبد الرحمن حممد اجلديع

عكاظ ـ العدد 12235ـ 25 فرباير 2000م ـ من مقال »عفت الثنيان.. عرفان ووفاء«  )1(
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التزمت )دار احلنان( مبناهج وزارة املعارف، ومن ثم مناهج الرئا�سة العامة لتعليم البنات، واأخريًا مناهج وزارة الرتبية 

والتعليم، كما عملت على ا�ستحداث برامج واآليات م�ساندة لتلك املناهج وفقًا لأحدث الأ�ساليب التعليمية.

وبالرغم من اأن التطوير وال�ستحداث قد �سمل كافة الأق�سام، اإلَّ اأن ذلك مل َيُحْل دون و�سع خطط خا�سة وبرامج لكل 

مرحلة درا�سية بح�سب احلاجة منها:

بــرامـــج واآلــيــات خــا�ســة بــاملرحــلــة التح�سـيــريـــة

حتبيب الطفل يف العمل اجلماعي، وحّثه على امل�ساركة فيه، واإفادة اجلماعة التي ينتمي اإليها مبعلوماته .  

توفري الأن�سطة الريا�سية التي تقّوي وت�ساعد الطفل على ا�ستخدام ع�سالته، وتقوم بتعريفه على اأع�ساء ج�سده .  

اكت�ساف امليول وتوجيهها، مع خلق روح الإبداع با�ستخدام الأن�سطة الفنية .  

تعويد الطفل على مالحظة ما حوله، وحماولة الفهم وتدريب احلوا�ص اخلم�ص .  

التدريب على التفكري قبل الإجابة اأو اتخاذ القرار .  

التدريب على احلوار واملناق�سة، وطرح الأ�سئلة حول كل ما ي�سعب على الطفل فهمه اأو ا�ستيعابه.  
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غر�ص حب الدين وربطه باأمور احلياة .  

تعليم الطفل كيفية اللتزام بالآداب العامة مثل: ال�ستماع، احلوار، الطعام .  

رحالت ميدانية تعليمية.  

برامج واآليات خا�سة باملرحلة االبتدائية

التدريب على مادة الإمالء غيبًا منذ ال�سف الأول البتدائي .  

اإدخال ح�س�ص التقوية ملادة الريا�سيات .  

اإدخال ح�س�ص املكتبة )مطالعة وحوار وتلخي�ص( .  

اإجراء اختبار امل�ستوى لل�سفوف البتدائية .  

اإدخال كتاب الن�ساط الذاتي لطالبات ال�سف الأول البتدائي لزيادة ح�سيلتهن اللغوية .  

اإدخال الإمالء التطبيقي، وحت�سني اخلط لل�سفوف البتدائية.  

طالبات املرحلة االبتدائية يف زيارة ميدانية
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الزيارات امليدانية.  

برامج واآليات خا�سة باملرحلة االإعدادية والثان�ية

الطالب يتذكر: 10% مّما ي�سمع،  و40% مّما يرى، و70% مّما يرى وي�سمع ويعمل،

كان ذلك ملخ�سًا لإحدى الدورات التي ا�ست�سافت خاللها مدار�ص )دار احلنان( فريقًا من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة، 

للك�سف عن اأهمية ال�ستعانة بالو�سائل التعليمية والإي�ساحية.

وقد اّتخذت )دار احلنان( خطوات متقدمة مل�ساندة املناهج عن طريق الو�سائل التعليمية واملعامل واملعار�ص.. وفيما يلي 

بع�ص تلك اخلطوات:

1 ( منـــاهـــج العـلــــ�م

مل�ساندة مناهج العلوم، كانت دار احلنان اأول مدر�سة للبنات يف اململكة تن�سئ معامل مدر�سية. ففي عام 1385-1368هـ مت اإن�ساء 

معمل اللغات
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القوانني  النتائج، وتطبيق  التجارب، ومعرفة  املطلوبة لإجراء  والأدوات  الأجهزة  باأحدث  الفيزياء مزّودة  ثم  الكيمياء،  معامل 

العلمية .

ويف عام 1390-1391هـ مت اإن�ساء معمل الأحياء الذي يعترب خمتربًا منوذجيًا جمهًزا باأحدث الأجهزة العلمية اخلا�سة 

بالإ�سقاط، والعر�ص ال�سينمائي، واأدوات الت�سريح، والو�سائل الإي�ساحية، واملجاهر .

كما مت جتهيز معامل اللغات بالو�سائل ال�سمعية والب�سرية، ووزعت على املدار�ص مبختلف مراحلها لت�ساعد على تقدمي 

املناهج الدرا�سية والأن�سطة الإ�سافية .

2 ( مناهج اللغات

1400هـ  البتدائية، ويف عام  املرحلة  الإجنليزية من  اللغة  بتدري�ص طالباتها مبادئ  بداأت   ) دار احلنان   ( افتتاح  منذ 

 Teaching English as a foreign متت ال�ستعانة بعدد من املخت�سات يف اجلامعة الأمريكية بالقاهرة لتقدمي دورات

language  ملعلمات اللغة الإجنليزية بدار احلنان .

معمل االأحياء يف الق�سم املتو�سط والثانوي
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الدول  مدار�ص  بع�ص  من  اللغتني  مناهج  وجلب  الفرن�سية،  اللغة  اإ�سافة  اإىل  �سي�سيل  ال�سيدة  اجتهت  1965م  عام  يف  و 

العربية، وعن تلك اخلطوة تقول:« بعد اأن نختار املناهج املنا�سبة كنا نقوم بعر�سها على جلنة مراجعة متخ�س�سة يف )دار 

احلنان( لإجراء بع�ص التعديالت على ال�سور واملوا�سيع التي تعتمد عليها الكتب، حتى تتنا�سب مع املجتمع ال�سعودي. وقد 

اأ�سبحت لدى هذه اللجنة خربة كبرية يف هذا املجال، ولحقًا كانت تر�سل بع�ص املالحظات الدقيقة للقائمني على مناهج 

اللغة الإجنليزية بالرئا�سة العامة لتعليم البنات ».

ويف عام 1970م عقدت )دار احلنان( اتفاقية مع القن�سليتني الفرن�سية والربيطانية بجدة لتزويدها مبناهج اللغات، ومن 

ثم مت العتماد على برامج من جامعة كيمربدج الربيطانية.. كما ت�سارعت اخلطى لتواكب الع�سر، فبداأت )دار احلنان( 

يف ال�سنوات الأخرية حت�سر الطالبات بعد اإتقان اللغة لتقدمي اختبارات معتمدة على م�ستويات خمتلفة توؤهلهن لدخول اأي 

جامعة يف العامل دون عناء ومن تلك ال�سهادات باللغة الإجنليزية:

KET-PET :ـ املرحلة البتدائية

TOEFEL&G.C.S.E :ـ املرحلة الإعدادية والثانوية

اأّما اللغة الفرن�سية فتعّد الطالبات بعد اإتقانها اأي�سًا لعدة �سهادات من م�ستويات خمتلفة حتى ت�سل كما يف اللغة الإجنليزية 

معمل االأحياء 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�سهادات املعتمدة من فرن�سا:

JUNIOR1-JUNIOR2 :ـ يف املرحلة البتدائية

DELF-DALF :ـ يف املرحلة الإعدادية والثانوية

3 ( مـنــاهـــج االجتمــاعيــات

تلك  بع�ص  يف  ال�سبب  يعود  خمتلفة،  مراحل  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  البنات  تعليم  مناهج  على  طراأت  عديدة  تغيريات 

التغيريات اإىل حتّول تبعية مدار�ص البنات من وزارة املعارف اإىل الرئا�سة العامة لتعليم البنات .
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النه�سة  ع�سر  تاريخ  واإلغاء  اجليولوجيا،  منهج  اإلغاء  كان  الجتماعيات  مناهج  �سهدتها  التي  التحّولت  تلك  بني  من 

الأوروبية، وجغرافيا العامل وح�سرها على الدول العربية .

و من منطلق حر�ص )دار احلنان( على الثقافة العامة لطالباتها كانت تقيمـ  دوريًاـ  م�سابقات ثقافية تتطلب من الطالبات 

لالإملام  والقراءة  البحث  على  وحتفزهن  احلنان(،  )دار  مكتبة  يف  تتوفر  التي  واجلغرافيا  التاريخ  كتب  على  الّطــالع 

باملعلومات الهامة عن التاريخ، وعن دول العامل.. كما كانت ح�س�ص اجلغرافيا تقدم للطالبات يف املعمل الذي تتوفر فيه 

اأحدث الو�سائل التعليمية.

4 ( املنــاهــج الــدينيـــة 

ك�سائر املناهج الأخرى كان للمناهج الدينية يف مدار�ص البنات وقفة مع التغيري اأر�سدها مع ال�سيدة �سفق برازي - معلمة 

املواد الدينية - فتقول:

يف  احلنان(  )دار  اإىل  جئت  ثم  دم�سق،  جامعة  يف  الرتبية  كلية  من  الرتبية  ودبلوم  �سريعة  بكالوريو�ص  على  »ح�سلت 

الثانوية بالإ�سافة لتدري�ص طالبات جامعة امللك عبدالعزيز ملواد الثقافة  1973م، فقمت بتدري�ص طالبات املرحلة  عام 

وقتها  التقيُت  اأنني  واأذكر  ت�ساند اجلامعة مبعلماتها،  اآنذاك  )دار احلنان(  كانت  امل�سائية، حيث  الفرتة  الإ�سالمية يف 

بال�سيخ حممد متوىل ال�سعراويـ  يرحمه اهللـ  لو�سع اأ�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�سّمى )العقيدة الوا�سطية(، وفيما بعد مت اعتماد مناهج التوحيد من تاأليف ال�سيخ حممد قطب، 

والثقافة الإ�سالمية من تاأليف ال�سيخ مّناع القطان، وكانت تلك املناهج اأعلى من م�ستوى الطالبات، بالإ�سافة لذلك كانت 

مكتوبة باأ�سلوب اأدبي �سعب وغري منهجي، فكنا نواجه �سعوبة يف و�سع الأ�سئلة، ونعاين من اأن املنهج ل ميكن تغطيته يف 

عدد احل�س�ص الر�سمية املفرو�سة على الطالبات، وقد عر�سنا تلك امل�سكلة على اإدارة )دار احلنان( التي قامت بدورها 

بتخ�سي�ص ح�سة اإ�سافية للدين �ساعدتنا كثريًا كمعلمات، كما �ساعدت الطالبات على ا�ستيعاب املنهج«.

يف عام 1412هـ قامت رئا�سة تعليم البنات بتغيري املناهج الدينية التي اأ�سبحت اأكرث تنوعًا ومنا�سبة لعمر الطالبات واأقل 

�سعوبة.

وعن الربامج امل�ساندة للمناهج الدينية التي كانت تقدمها )دار احلنان( تقول ال�سيدة �سفق:

»خالل م�سواري قمت بالتدري�ص يف عدد من املدار�ص واجلامعات والكليات يف اململكة، ويف �سوريا، ولكن )دار احلنان( 

كانت اأكرث موؤ�س�سة تعليمية وجدت فيها م�ساحة لتقدمي املناهج باأ�سلوب حيوي، بالإ�سافة اإىل الن�ساط الديني امل�ساند الذي 
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قاعة التف�سيل واخلياطة

قاعة احلرف اليدوية
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يحفز الطالبة على البحث والإدراك والتعمق يف املفاهيم الإ�سالمية العظيمة لتتحّول من جمرد منهج درا�سي اإىل منهج 

حياة«. 

وقد دعمت )دار احلنان( املناهج الدينية: 

   بالو�سائل الإي�ساحية التي ت�ستخدم خالل احل�س�ص لتقدمي الدرو�ص.

   باملعار�ص التي جت�سد املفاهيم الإ�سالمية والأحداث الهامة يف التاريخ الإ�سالمي. 

   بالأبحاث العلمية التي كانت تقدمها الطالبات من خالل الف�سول واجلمعيات.

5 ( منــاهــج اللغــة العــربيــة

مل يكن التفوق يف اللغة العربية خيارًا اأمام الطالبات يف )دار احلنان(، بل كان اأمرًا ل مفر منه مع حر�ص املدر�سة على 

اإلزام الطالبات خالل احل�س�ص باحلديث باللغة الف�سحى،  اختيار نخبة من معلمات اللغة العربية الكفوؤات.. وقد مت 
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بالإ�سافة اإىل الرتكيز على مادة الإن�ساء والتعبري التي كانت ُتقام فيها م�سابقات دورية بني الطالبات على م�ستوى الف�سول 

واملراحل الدرا�سية.

من جهة اأخرى مت تقدمي برامج خا�سة من خالل مكتبة )دار احلنان( لتقوية اللغة من خالل القراءة والتلخي�ص وتعلم 

فنون الكتابة .

اإىل جانب فنون اخلطابة، ومهارات الإلقاء، وامل�ساجالت ال�سعرية التي تعتمد على الن�سو�ص الواردة يف املناهج، وت�ساندها 

م�سابقات اأخرى تعتمد على ن�سو�ص من تاأليف الطالبات املوهوبات يف هذا املجال لتنمية مواهبهن وت�سجيعها.

مل يكن اإتقان اللغة العربية خيارًا اأمام الطالبة، ذلك اأنها كانت مطالبة بامل�ساركة يف الأبحاث العلمية �سنويًا والتي ي�سرتط 

كتابها بلغة عربية �سليمة يدخل يف تقييمها �سالمة الن�ص من الأخطاء اللغوية.

6 ( مناهج الرتبية الفنية

جهزت )دار احلنان( قاعات للر�سم واخلياطة، ومطبًخا للتدبري املنزيل. وقد اأطلقت عليها )معامل( لأن ح�س�سها كانت 

الطالبات يف ح�سة املو�سيقى
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تقدم على �سورة ور�ص العمل، و�ساأنها �ساأن غريها من املناهج حظيت بامل�ساندة والتفعيل من خالل اجلمعيات وامل�سابقات 

تن�سيق طاولت  وم�سابقات يف  دورات  اإقامة  اإىل  امتدت  كما  والأ�سغال..  الر�سم  املوهوبات يف  اإبراز  اأفرزت  التي  الفنية 

الطعام واآداب ال�سيافة. 

7( احلا�سب االآيل

عندما اأ�سبح من ال�سروري للطالبة اأن تتعلم مبادئ الكمبيوتر بادرت )دار احلنان( يف عام 1408هـ بتدري�ص الطالبة منذ 

املرحلة البتدائية احلا�سب الآيل كمادة اإ�سافية، تقدم من خالل ح�ستني يف الأ�سبوع.. واأ�س�ست املدر�سة معمل )�سخر( 

بو�سع  بينما  ال�سرح  املعلمة)1( يف  عليه  تعتمد  الذي  العر�ص  وجهاز  الطابعات  اإىل  بالإ�سافة  الأجهزة،  باأحدث  املجهز 

الطالبة اأن تطبق الدر�ص عملّيًا من خالل ا�ستخدام جهاز الكمبيوتر والربامج الأ�سا�سية والتطبيقية.. كما مت العتماد 

على ا�ستخدام احلا�سب يف معامل اللغات لتتقن الطالبات عملية البحث عرب �سبكة الإنرتنت.. وفيما بعد اأدخلت الرئا�سة 

العامة لتعليم البنات احلا�سب الآيل ر�سميًا �سمن برناجمها التعليمي.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( ح�سلت جميع معلمات دار احلنان على دورات يف احلا�سب الآيل ا�ستعدادًا لدخول التقنيات احلديثة يف براجمها التعليمية

معمل الكمبيوتر يف الق�سم االبتدائي
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ح�سة تدبري منزيل

م�سغوالت يدوية
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جم�سمات من عمل طالبات املرحلة االبتدائية
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االأن�سطـــــة والفعـــاليــــات
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متـهــيـــد

كان لتجربة )دار احلنان( يف تطوير اأدواتها التعليمية التي تقدم بوا�سطتها املناهج الدرا�سية عدة قراءات اأهمها:

حاجة الطالبة مل�ساحة اأكرب متار�ص من خاللها التطبيق العملي للنظريات .  

متّيز الطالبات يف بع�ص املواد ورغبتهن مبعرفة املزيد من املعلومات التي مل تكن متوفرة يف املناهج .  

ر�سد مهارات ومواهب وليدة بحاجة اإىل اأن ت�سقلها وترعاها املدر�سة يف هذه املرحلة من حياة الفتاة الدرا�سية .  

وجود �سعف يف بع�ص جوانب ال�سخ�سية لبد من معاجلته .  

والقراءة ال�سليمة للتجارب يتولد عنها حتمًا تخطيط �سليم.. فاأّما الهدف كانت تعرفه الأمرية عفت وتراه بو�سوح ك�سورة منوذجية 

تخرج من مدر�ستها للفتاة كما يجب اأن تكون، واأّما خارطة الطريق للو�سول للهدف و�سعتها ال�سيدة �سي�سيل ر�سدي، وعنها تقول:

»خلفيتي تربية وتعليم، واأوؤمن اأن التعليم ل ينف�سل عن الرتبية، كما اأوؤمن اأن الرتبية ي�سعب اأن نوفيها حقها خالل احل�س�ص 

الطالبات يف  املدر�سة دورها كاماًل نحو  توؤدي  اأن  الأمرية عفت يف  اأمل  لتحقيق  اأمامنا مهمة �سعبة  اأن  اأدرك  الدرا�سية. وكنت 

الرتبية والتعليم معًا، ومن هنا بداأ التخطيط لربامج عديدة كانت )دار احلنان( اأول من بداأ بتطبيقها«.

لقد اأدخلت )دار احلنان( عدًدا من الأن�سطة املنهجية والالمنهجية لرباجمها التعليمية على مدار العام، مع مراعاة تقدميها مبا 

ل يتعار�ص مع الربامج الدرا�سية اأو الختبارات ال�سهرية والف�سلية اأو اأي من الأن�سطة املفرو�سة من وزارة الرتبية والتعليم، والتي 

داأبت )دار احلنان( على امل�ساركة فيها.

وانق�سمت تلك الأن�سطة اإىل ق�سمني:

املنهجية )مقررة من الرئا�سة العامة لتعليم البنات(  )1

الالمنهجية )قامت بو�سعها اإدارة املدار�ص(  )2

وفيما يلي مناذج لأبرز الأن�سطة والفعاليات.

اليـــــ�م الط�يـــــل

ماهو اليوم الطويل؟

مل يكن ذلك اليوم طوياًل بعدد �ساعاته بقدر ما كان يت�سمن برامج يطول احلديث عنها، والإطالة يخت�سرها م�سّمى )اجلمعيات( 

 ..)Crush Courses التي كانت تاأخذ �سورًا عديدة هي اأ�سبه بور�ص العمل والتدريبات اأو الدورات املكثفة والق�سرية )ما ي�سمى بـ
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اأنها كنوز تختبئ يف مناجم  اأدركت )دار احلنان(  التي  اليوم الطويل البحث والتنقيب عن املواهب  اأهداف جمعيات  وكان من 

الطالبات، وترتقب الأدوات الرتبوية ال�سليمة ل�ستخراجها.

�سنويًا كان يتاح للطالبات بحرية الختيار من بني 30 جمعية دينية واجتماعية وعلمية واأدبية وفنية واإعالمية وريا�سية.. وف�سليًا 

كان بو�سع الطالبة جتديد اختيارها اأو تغيريه.. واأ�سبوعيًا كانت تلتحق بعد انتهاء الدوام املدر�سي باجلمعية التي وقع اختيارها 

عليها .

وعن اإتاحة املجال للطالبة لتختار بحرية اجلمعية التي تنا�سب ميولها تقول ال�سيدة �سي�سيل:« الفكرة بحد ذاتها كانت جديدة على 

الطالبات، فكنا ن�سع برنامج اجلمعيات �سنويًا مبا يتنا�سب مع اليوم الطويل، ويتوافق مع احتياجات ورغبات الطالبات، ونحر�ص 

على اأن ن�سرح لهن دور واأهداف ومهام كل جمعية، ومن ثم نرتك لهن حرية الختيار كل ف�سل درا�سي«.

 وكانت اجلمعيات تخ�سع ملتابعة واهتمام الفريق الإداري لر�سد م�سارها مبا يكفل للتجربة حتقيق النجاح، وعن ذلك تقول ال�سيدة 

فائزة كيال:« كنا نتدخل يف بع�ص الأحيان عندما جند اإقباًل مبالًغا فيه على اإحدى اجلمعيات يف مقابل عزوف غري مربر عن 

اأخرى.. فنتجه مبا�سرة اإىل حماولة معرفة ال�سبب ومناق�سة الطالبات لتوجيههن اإىل اأهمية الختيار ال�سليم بعيدًا عن املوؤثرات 

اخلا�سة مثل الرغبة بالتواجد مع ال�سديقات يف جمعية واحدة، اأو الوقوع يف خطاأ اختيار ن�ساط بال هدف وا�سح يف ذهن الطالبة، 

وكنا يف اأغلب الأحيان جند جتاوبًا كبريًا من الطالبات مع التوجيه«.

وقد ظلت جمعيات اليوم الطويل عالمة ممّيزة يف م�سوار )دار احلنان( مع بناتها.

االأن�سطـــة الثقـــافيـــة

1 ( اأ�سـبـــ�ع الكــتــــاب

خرجت الطالبة من قاعة الختبار النهائي بعد اأن �سّلمت ورقتها، فقذفت بكتابها يف الهواء لالأعلى بكل ما اأوتيت من قوة، لي�سقط 

متناثرًا على الأر�ص. ويبدو اأن �سقوط الأ�سياء من الأعلى يلهم دائمًا بالأفكار اخلالقة والكت�سافات اجلديدة، فكما �سقطت تفاحة 

بدار  العربية  اللغة  معلمة  اأ�سماء احلم�سي  لل�سيدة  مفزعًا  الكتاب  �سقوط  كان  الأر�سية،  اجلاذبية  قانون  معها  ليكت�سف  نيوتن 

احلنان؛ لتكت�سف اأن العالقة بني الطالبة والكتاب �سلبية، وتدرك اأن ثمة قاعدة تربوية هامة لبد من اإر�سائها لتوطيد هذه العالقة 

حتى ل تنتهي بانتهاء الختبار اأو َنْيل ال�سهادة .

وقد يكون ما اكت�سفته املعلمة ـ اآنذاك ـ هو �سورة م�سّغرة مل�سكلة ي�ستع�سي عالجها اليوم، نعرفها باأزمة القراءة التي بو�سعنا اأن 

اأن مفهوم  اإذا ما طرحنا �سوؤاًل هو )ملاذا نقراأ؟(. ومن ت�سرف الطالبة نقراأ اإجابة توؤكد  نخت�سر الدرا�سات القائمة لعالجها 

طريقة  تك�سف  كما  الختبار.  ورقة  ت�سليم  حلظة  تنقطع  به  عالقتها  واأن  الدرا�سي،  املنهج  يتجاوز  يكن  مل  لها  بالن�سبة  الكتاب 

للبحث  ت�سعى م�ستقباًل  لن  اأنها  ويوؤكد كل ذلك  له،  اأو حاجة غريها  بقيمته يف حياتها  تخل�سها منه عن حقيقة عدم معرفتها 

والقراءة.
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�ساحب ال�سمو امللكي االأمري فواز بن عبدالعزيز يفتتح معر�ض دار احلنان 1394هـ/1973م

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري ماجد بن عبدالعزيز يرحمه اهلل يفتتح اأحد معار�ض دار احلنان
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كيف عاجلت )دار احلنان( هذه امل�صكلة لت�صل الطالبة اإىل ا�صتيعاب اأهمية الكتاب ويتجاوز مفهومه لديها الدرا�صة اإىل دوره 

يف ت�صكيل الثقافة؟

تقول الأ�ستاذة اأ�سماء احلم�سي التي كانت تتوىّل �سوؤون مكتبة )دار احلنان( اآنذاك:

»اأدركت اأن الطالبة ل تهتم بالكتاب، وغايتها اأن حتفظ ما بني دفتيه لنوال ال�سهادة فقط.. ولذا راأيت اأن اأثري يف نفو�سهن مفهوم 

الكلمة ومعنى الكتاب«.

فعاليات  اأهم  اإحدى  انطلقت  املحا�سرات، حيث  اإقامة  اأو  العقوبات،  ب�سن  اإىل حل  لت�سل  املعاجلة مل�سكلة مل تكن  وعمليًا كانت 

�سلة اأبحاث طالبات دار احلنان يف اأ�سبوع الكتاب اخلام�ض والع�سرون
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واأن�سطة الدار بعد اأن طرحت املعلمة على مديرة املدر�سة ال�سيدة �سي�سيل ر�سدي فكرة اإقامة مهرجان ثقايف �سنوي، فتبنت املديرة 

الفكرة ودعمتها لت�سبح ن�ساطًا �سنويًا مقررًا على الطالبات، مطالبة ال�سيدة اأ�سماء باإعداد منهاج عمل وبرنامج انق�سم اإىل عدة 

اأق�سام لي�سل اإىل اأهدافه املن�سودة. 

ول�سك اأن امل�سروع الرتبوي الناجح هو الذي تتكاتف فيه الأ�سرة واملدر�سة واملجتمع، لتحقيق هدف م�سرتك. ومن هذا املنطلق 

كانت البداية برت�سيخ مفاهيم امل�سروع لدى اأ�سر الطالبات لالإ�سهام يف دعم مفهوم القراءة، فتم توجيه الأمهات حول تربية الطفل 

اللغوية واأثرها يف حياته.. وعن تلك املرحلة تقول ال�سيدة اأ�سماء احلم�سي:

والفراغ(،  ال�سباب  و)م�سكلة  الكتاب(،  و)مو�سة  اأمانة(،  )الكتاب  منها  خمتلفة  بعناوين  لالأمهات  املحا�سرات  بع�ص  »قدمت 

و)م�سوؤولية الأهل واملدر�سة(، و)حقيقة املعلم ودوره يف اأداء ر�سالته الرتبوية(.. األقيتها كلها على اأمهات الطالبات يف احلفالت 

الفتتاحية للمهرجان، وكانت مديرة الدار تعقب على كٍل منها بكلمة توجيهية تدعم املحا�سرة«.

ثم بداأت مرحلة توجيه املعلمات وتدريبهن على ما �سيتم العمل به يف املهرجان الذي اأطلق عليه )اأ�سبوع الكتاب(، حيث كان من 

الأهمية مبكان تو�سيح الفكرة ملعلمات الدار ليدركن اأهدافها، وميتلكن اآليات تطبيقها مع الطالبات .

اأّما اخلطوة التاأ�سي�سية الأخرية فكانت مرحلة توجيه الطالبات للم�ساركة يف هذا املهرجان، حتى بداأت تلك الفكرة ترى النور يف 

عام 1391هـ- 1392هـ �سمن م�سار ) دار احلنان ( التجديدي، حيث اأقيم ) اأ�سبوع الكتاب ( يف ال�سنوات اخلم�ص الأوىل كمعر�ص 

يعتمد على املج�سمات، واإلقاء حما�سرات للتعريف بقيمة الكتاب والعلم .

2 ( الــبـحــث العـلـمــي

تدريجيًا جاءت املرحلة الأهم عندما �سرعت الطالبات بتقدمي اأبحاث �سغرية، وبداأت الأبحاث تظهر يف الأ�سبوع ال�ساد�ص للكتاب 

)كيف  بعنوان  العلمي  البحث  اأ�سلوب  عن  متخ�س�ص  لكتاب  احلم�سي  اأ�سماء  ال�سيدة  بطرح  م�سبوقة  احلنان(.  )دار  مبدار�ص 

تعدين بحثًا( اعتمدت عليه الطالبات كمرجع اأ�سا�سي قبل ال�سروع يف اإعداد البحث. وقد تكّفلت املدر�سة بطباعته برتخي�ص من 

وزارة الإعالم .

وتعترب )دار احلنان( اأول من بداأ بتنفيذ فكرة اأ�سبوع الكتاب، وعمل الأبحاث يف اململكة العربية ال�سعودية، ف�سبقت بتك اخلطوة 

اجلامعات واملكتبات واملدار�ص وكافة الهيئات التعليمية للبنات والبنني.

اأن فكرة قيام طالبات الدار باإعداد بحوث علمية قد واجهت ا�ستنكار بع�ص الأمهات لعتقادهن باأنها  وهنا جتدر الإ�سارة اإىل 

�ستكون مهمة �سعبة وثقيلة على بناتهن. اإل اأن الواقع جاء خمالفًا لذلك، وموؤكدًا على اأن اآلية التطبيق كفيلة بتحويل املهام الثقيلة 

اإىل جتربة مثرية مليئة بالت�سويق، وهواية تت�سمن م�ساحة فريدة لالإبداع.. وعن هذا التحدي تقول ال�سيدة �سي�سيل ر�سدي:

»واجهنا ا�ستنكار بع�ص الأهايل على الفكرة بالتدرج يف طرحها اإىل اأن متكنا من اإثبات اأن الطالبة واإن كانت يف املرحلة البتدائية 

بو�سعها اأن تقدم بحثًا يتنا�سب مع قدراتها.. وبالفعل قدمت طالبات ال�سف الأول البتدائي اأبحاثًا م�سغرة تعتمد على جتميع 
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ال�سور للتعريف باأنواع الزهور والطيور واحليوانات والأ�سماء وغريها«.

وبالعودة اإىل الآلية املحفزة للطالبات فقد اتخذت �سكل املعر�ص امل�سحوب مب�سابقة ت�سعل حما�ص الطالبات لبذل اجلهد واحلر�ص 

على حتّمل امل�سوؤولية والإتقان ليحظى البحث بالفوز.

منوذج خلطوات كتابة البحوث العلمية مبدار�ض دار احلنان

الإعداد 

اختيار امل�سادر واملراجع من املكتبات، املقابالت ال�سخ�سية، الزيارات امليدانية.

التنفيذ 

قراءة امل�سادر واختيار املادة الالزمة، جمع ال�سور واجلداول اخلا�سة بالبحث، �سياغة البحث ومراجعته.

الإخراج 

ت�سميم الغالف، الطباعة، ال�سحب، التجميع والتغليف .

اأنواع البحوث

الأبحاث  احلنان( من خالل  )دار  طالبات  تربزها  التي  املختلفة  املو�سوعات  من  متعددة  األوانًا  درا�سي  عام  كل  ي�سهد 

املقدمة يف الأ�سبوع الثقايف .

وتنق�سم الأبحاث اإىل: 

اأبحاث فردية ) اختيارية ( 

تتيح لكل طالبة فر�سة طرح بحثها اخلا�ص حول مو�سوع تختاره، وتتكفل مب�سوؤولية اإعداده، وتنفيذه واإخراجه .

اأبحاث الف�صول ) اإلزامية ( 

اأيام الدرا�سة تبداأ املعلمة امل�سوؤولة عن كل �سف )مربية ال�سف( باختيار اأكرث من مو�سوع للبحث  من اليوم الأول من 

الذي �سيمثل ال�سف يف معر�ص الكتاب، ويجري الت�سويت على املو�سوع املختار، ومن ثم يتم توزيع الأدوار بني الطالبات 

للم�ساركة فيه . 

اأبحاث اجلمعيات ) اإلزامية ( 

يف  عر�سها  يتم  اأخرى  اأعمال  اإىل  بالإ�سافة  تخ�س�سها،  جمال  يف  ومتعّمقة  متخ�س�سة  اأبحاث  جمعية  كل  عن  تخرج 

الأ�سبوع الثقايف من ِقبل هذه اجلمعيات ومنها:
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  اأعمال طالبات جمعية الجتماعيات.

  اأعمال الطالبات جمعية العلوم.

  اأعمال الطالبات جمعيات اللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية.

  اأعمال الطالبات جمعيات الدين.

  الأعمال الفنية والأ�سغال اليدوية والتطريز والر�سم وغري ذلك من اأعمال الطالبات.

مـقــ�مــات داعـمــة الأ�سبــ�ع الكـتــاب

مكتبة )دار احلنان(

يف عام 1388هـ تاأ�س�ست مكتبة )دار احلنان( وهي مرتبة ح�سب ت�سنيف )ديوي( الع�سري الذي يت�سمن تنظيم الكتب 

بح�سب موا�سيعها، وقد اأ�سبح لها دور داعم يف اإنتاج اأ�سبوع الكتاب حيث وفرت املراجع وقاعات القراءة للطالبات.. تقول 

مكتبة الق�سم املتو�سط والثانوي
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ال�سيدة �سي�سيل ر�سدي:

»كان من �سمن اأهداف فكرة اأ�سبوع الكتاب ت�سجيع الطالبات على ا�ستعمال املكتبة وال�ستفادة من الكتب واملراجع العلمية 

اآداب ا�ستخدام املكتبة وتاليف الأخطاء التي كانت تقع من قبل  اأ�سبوع الكتاب فر�سة لإر�ساء  التي تتوفر فيها، كما كان 

تعجبهن �سورة من  اأو  اأن يرجعنها،  املدر�سة دون  كتًبا من  ياأخذن  اأنهن  قبل ذلك، حيث كنا جند  املكتبة  الطالبات يف 

مو�سوعة في�سارعن اإىل نزعها لالحتفاظ بها.. اأّما بعد انطالق فكرة البحث العلمي اأ�سبحت الطالبة تعرف قيمة الكتاب، 

وتدرك اأنها قد حتتاج اإىل الرجوع للكتاب، وبالتايل عليها اأن حتافظ عليه، وتعلم اأنها قد ت�سطر اإىل ال�ستعانة بال�سورة 

يف بحوثها فال تتلفها ول تنزعها من الكتاب«.

وكانت مكتبة )دار احلنان( ت�سرتي الكتب من دور الن�سر املختلفة، كما ت�ستقبل اإهداءات الطالبات والأهايل، وعن الرثاء 

املعريف والثقايف للمكتبة تقول ال�سيدة مها فتيحي:

»مل تكن جمرد اإهداءات ب�سيطة لكتب متفرقة، بل اأذكر اأن اأحد الأهايل قد تربع مبكتبته كاملة لدار احلنان، فكنا جند 

جميع فروع املعرفة والكتب التي ا�ستفدنا من الإطالع عليها«.

قاعة القراءة
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وعن اأبرز الكتب التي تركت اأثًرا على التوجه الأدبي لل�سيدة مها، تقول:

اأثًرا على تكويني حتى اأن  »كنت اأ�ستعري كتب مي زيادة وجربان خليل جربان من مكتبة )دار احلنان(، وبالطبع تركت 

)�سالون مها الأدبي( اليوم اقتب�ست فكرته وا�ستوحيت األوانه من ذلك الزمن الذي كان ي�ستهويني، واأنا اقراأ عنه يف مكتبة 

دار احلنان«.

الطباعة والت�سوير

مل ت�ساأ )دار احلنان( اأن تثقل كاهل الطالبات واأولياء الأمور بتكاليف اإ�سافية لإعداد الأبحاث، فعندما بداأت التجربة تتجه 

نحو احلرفية يف ظل تناف�ص الطالبات على اإخراج الأبحاث لت�ساهي مبظهرها وم�سمونها الكتب القيمة التي ت�سطف على 

اأرفف املكتبات باأناقة. كان لراعية الدار الأمرية عفت الثنيان ـ طيب اهلل ثراها ـ وقفة �سريعة لتدارك ذلك، وقد عرّبت 

عنها بقولها: 

»مل يكن يخطر ببايل اأن الطالبات بحاجة اإىل مطبعة لطباعة بحوثهن، اإىل اأن علمت باأنهن يلجاأن اإىل مطابع خارج املدر�سة 

تكّلفهن الكثري، فوجدت اأنه من ال�سروري �سراء اآلة طباعة، واآلة ت�سوير، واآلة ت�سحب حتى 300 ن�سخة.. بالإ�سافة اإىل 

اأدوات تدبي�ص الأبحاث.. واأ�سبح ال�سيء الوحيد الذي نطبعه خارج املدر�سة هو )الغالف(؛ لأنه بحاجة لأجهزة متقدمة 

)1(

قد ت�سكل خطرًا على الطالبة اإذا ا�ستخدمتها دون دراية كافية بكيفية ت�سغيلها والتعامل معها«. 

اجلمعيات

لقد كان من اأهداف اجلمعيات التي اعتمدتها مدار�ص دار احلنان اكت�ساف املواهب وتنميتها، اأّما توظيفها فقد كان اأ�سبوع 

الكتاب اأحد �سبل هذا التوظيف للتميز والإبداع. فكانت الطالبات املتمّيزات يف الر�سم والت�سميم يقمن بت�سميم اأغلفة 

البحوث. واملتفوقات يف التعبري وال�سياغة يتكّفلن بالكتابة. وغريهن من املتفوقات يف قواعد اللغة يقمن بتدقيق املحتوى 

قبل الطباعة. بالإ�سافة اإىل امل�ساعدة التي تقدمها طالبات )جمعية املكتبة( لتي�سري عملية البحث بني الكتب واملراجع 

على جميع الطالبات.

مقتطفات من لقاء يف بحث عن اأ�سبوع الكتاب بدار احلنان – اأول ثانوي اأ – اأ�سبوع الكتاب احلادي ع�سر عام 1404هـ 1984م  )1(
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مرحلة التقييم

قبل تخرجي باأيام قليلة اجّتهت اإىل مكتب ال�سيدة فائزة كيال - وكيلة املدار�ص اآنذاك - األتم�ص لديها �سالتي، واأ�سع بني 

يديها اأمنيتي باحل�سول على ن�سخة من بحث قمت باإعداده يف املرحلة املتو�سطة، ونفدت جميع ن�سخه يف معر�ص الكتاب 

عدا ن�سخة يتيمة حتتفظ بها الوكيلة يف مكتبتها القّيمة. وبكرمها املعهود مل ترتدد يف �سحب الن�سخة وت�سليمها يل؛ لأكت�سف 

معها ما مل نكن نعرفه نحن الطالبات عن ما يدور يف الكوالي�ص قبل اإعالن نتائج الأبحاث الفائزة، فلم تخُل �سفحة من 

�سفحات البحث من مالحظات اإيجابية، واأخرى �سلبية �سجلها فريق تقييم البحث على املعلومات اأو ال�سياغة اأو التبويب 

اأو و�سف ال�سور، مع اإ�سارات تدل على ما مت مراجعته من نقاط مع املعلمة التي اأ�سرفت على البحث .

اأبحاث  اللواتي ي�سرفن �سنويًا على  املعلمات  ـ كانت تعرفه  التخرج  واأنا على عتبات  ـ  اإليه  الذي تو�سلت  ذلك الكت�ساف 

الطالبات، وعنه تقول املعلمة �سفق الربازي:

»يف اأحد الأعوام طلبت مني ال�سيدة فائزة كيال اأن اأقراأ منهج التوحيد اجلديد قبل بداية العام الدرا�سي، فوجدت اأنه 

يت�سمن بابًا عن ال�سحر واّدعاء الغيب وال�سعوذة، وتلقيت وجمموعة من معلمات املنهج دورات خا�سة على املنهج دفعتني 

اإىل طرح فكرة تناول هذا املو�سوع على طالبات جمعية الثقافة الدينية التي اأ�سرف عليها لنقدمه كبحث من ثالثة اأجزاء، 

وبعد نقا�ص طويل مت ت�سويت الطالبات على م�سروع البحث، وعملنا عليه بجد واجتهاد حتى انتهى دورهن بعر�سه يف 

اأ�سبوع الكتاب، بينما بداأ من هناك م�سوارنا كم�سرفات ملتابعة التقييم. وذات �سباح  ا�ستدعتني ال�سيدة �سي�سيل ر�سدي 

واأخربتني باأنه قد و�سلها تقييمان خمتلفان للبحث، اأحدهما �سلبي والآخر اإيجابي، فاأكدت لها يف جل�سة نقا�ص طويلة اأن 

البحث قد ا�ستمد معلوماته من املناهج الدرا�سية نف�سها، واأن ما قمت به مع الطالبات هو جت�سيم لبع�ص ال�سور لإي�ساح 

اإداريات من )دار  اأن يتم عر�ص البحث على  اأولهما،  اأمامي خيارين:  اخلطاأ من ال�سواب، وامتد النقا�ص حتى و�سعت 

احلنان( ويجري الت�سويت عليه يف اجتماع نناق�ص فيه التقييمني ال�سابقني، ون�سيف اإليهما تقييم الإداريات. وثانيهما، اأن 

نختار �سخ�سًا ثالثًا من خارج الدار لريجح كفة اأحد التقييمني بحيادية. فاخرتت اخليار الثاين، ومت بالفعل اإر�سال البحث 

اإىل الدكتور )عبداللطيف ال�سباغ( الأ�ستاذ بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة. وبقيت اأترقب بقلق نتيجة التقييم الذي و�سل 

اأخريًا مانحًا البحث درجة 98%، وبناًء على هذا التقييم املرتفع فاز البحث باجلائزة الأوىل«.

تلك الدقة يف تقييم البحوث انعك�ست على م�ستوى البحث العلمي الذي تقدمه طالباتها. ف�سنويًا كانت تقوم جلنة موؤلفة من 

املخت�سني واأ�ساتذة اجلامعات بتقييم الأبحاث، ومنحها الدرجة العلمية امل�ستحقة، ويف �سوئها كان يتم تر�سيح الأبحاث 

املتميزة والقائمات عليها من الطالبات وامل�سرفات للفوز مب�سابقة البحث العلمي التي يجري تكرمي الفائزين بها يف احلفل 

اخلتامي للمدار�ص.
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معايري التقييم

اأربعة اأجزاء حتى تعطي كل ناحية من  اأن يتم توزيع درجة البحث على  اإدارة املدر�سة  لتقييم البحث تقييًما عادًل راأت 

البحث حقها من التقييم، فوزعت درجة البحث ومقدارها )100( درجة كما يلي:

اأوًل: املادة العلمية ) 20 ( درجة

يق�سد بها مو�سوع البحث، ومدى �سحة وقيمة املعلومات املوجودة فيه، وهل اأوفى املو�سوع حقه من الناحية العلمية .

ثانياً: الأ�صلوب ) 20 ( درجة

وُيق�سد به �سالمته من الناحية اللغوية والأدبية، واأن ل يكون اأ�سلوًبا رتيًبا مماًل، بل ميتاز بال�سال�سة والت�سويق.

ثالثاً: الإخراج  ) 20 ( درجة

وهو ال�سكل العام للبحث ويدخل فيه.. ت�سميم الغالف من حيث ال�سكل الفني املنا�سب للمو�سوع، وطريقة تخطيط العنوان، 

وكذلك اختيار الألوان املنا�سبة، اإىل جانب التن�سيق والرتتيب الداخلي من حيث الطباعة وتخطيط العناوين ال�سغرية، 

وتق�سيمه اإىل اأبواب اأو اأجزاء ح�سب خطة البحث.

رابعاً: منهجية البحث )40( درجة

ا�ستخدام طريقة البحث العلمي يف كتابة البحث، وذلك من حيث اختيار امل�سادر العلمية وكيفية ا�ستخدامها، وطريقة 

ا�ستخراج املعلومات منها مع مالحظة و�سع اجلمل املنقولة بني قو�سني، وكتابة الهوام�ص بطريقه البحث العلمي، والإ�سارة 

اإىل امل�سدر الذي ا�ستقني منه املعلومة اإىل جانب ذلك اتباع خطوات البحث العلمي الأ�سا�سية وهي :

عنوان البحث ـ املقدمة ـ مو�سوع البحث ـ اخلامتة مع كلمة ال�سكر ـ فهر�ص املو�سوعات ـ فهر�ص امل�سادر والكتب.. الخ.

وقد مت تخ�سي�ص الدرجة الكربى ) ملنهجية البحث( وذلك ملا يرتتب على هذه الناحية من اأهمية علمية �ستفيد الطالبة يف 

درا�ستها، وكتابة اأبحاثها اجلامعية اإىل جانب تعوديها وتعليمها م�ستقباًل كيف تنتقي الكتاب اجليد، وكيف تقراأه لت�ستفيد 

منه، وكيف تقيمه، واأين ت�سعه من بقيه الكتب التي قراأتها.

3 ( امل�سابقات الثقافية 

تعهدت )دار احلنان( على مدار العام اإقامة م�سابقات متنوعة من بينها امل�سابقات على م�ستوى ف�سول كل مرحلة درا�سية، 

حيث متثل كل �سف 4 من طالباته، كما تعتمد اأ�سئلة امل�سابقة على املناهج الدرا�سية بالإ�سافة للمعلومات العامة. ومن جهة 

اأخرى تقام م�سابقات عديدة يف اجلمعيات املتخ�س�سة من بينها امل�سابقات ال�سعرية، والأدبية، والدينية بهدف ت�سجيع 
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الطالبات على الطالع واإذكاء روح التناف�ص فيما بينهن. مع وجود جلان حتكيمية خا�سة لكل م�سابقة لالإ�سراف عليها 

واإعالن النتائج وتكرمي الفائزات يف حفل نهاية العام.

االأن�سطة ال�سحفية واالإعالمية

1( جمعية ال�سحافة

حياة  امتزاج  لتجربة  الطبيعي  النتاج  ال�سحافة  فكانت  مكتبتها،  رحم  من  احلنان(  )دار  يف  ال�سحافة  جمعية  ُولدت 

الطالبات بالكتاب والقلم. وبداأت �سحفيات اجلمعية الطموحات م�سوارهن يف حماكاة ما اطلعن عليه من اإبداع م�سطور 

على �سفحات الكتب وال�سحف واملجالت التي احت�سنتها مكتبتهن العامة.

�سّباقة كانت )دار احلنان(، فقد �سبقت جمعيتها كل املدار�ص واجلامعات والكليات املحلية لتعليم بناتها نظريًا وعمليًا 

اأ�س�ص ال�سحافة احلديثة، واأ�ساليب الطرح ال�سحفي احلريف.

اأن املراأة ال�سعودية �ستغزو بجدارة دنيا ال�سحافة والإعالم. فكان  اأعلنت يف ال�سبعينيات امليالدية  �سّباقة كانت عندما 

اإعالنها ا�ست�سرافًا للم�ستقبل، و�سدقت بوعدها فخّرجت نخبة من اأملع الإعالميات ال�سعوديات.

ِقبل طالبات  با�ستمرار من  التي ظلت تتجدد  الأول يحمل مالمح املجالت احلائطية  كان جنني �سحافة )دار احلنان( 

جمعية ال�سحافة. وبداأ اجلنني يحبو طفاًل، حتى اأقدم على اأول حماولة للوقوف على قدميه عام 1392هـ/ 1972م، حيث 

كادت اأن ت�سدر اأول جملة مطبوعة على الآلة الكاتبة، غري اأن قدم الطفل قد زّلت فاكتفى ب�سرف املحاولة، ولأ�سباب فنية 

تاأجل امل�سروع حتى اإ�سعار اآخر ومل تن�سر املجلة اأو توزع واإمنا حفظت يف ملفات املدر�سة.

وكاأن التجربة قد ظلت حمفوظة يف �سجالت )دار احلنان( لتحيا من جديد م�ستندة اإىل عزمية مل ت�سعفها قلة الإمكانيات، 

اإ�سدارها  وتطلق  لتنجح  الكرة  ال�سحافة  جمعية  اأعادت  1401هـ  عام  ففي  مده.   اإيقاف  يف  العقبات  تنجح  مل  وطموح 

املطبوع الأول من جملة دار احلنان ال�سنوية.

كان املحتوى بحجم الإجناز، وَمن كان ي�سدق اأن ال�سحفيات ال�سغريات �ستت�سمن جملتهن الأوىل لقاًء خا�سًا مع موؤ�س�سة 

الأمر كان  اأن  اإلَّ  ال�سحفية  اللقاءات  اإجراء  وبالرغم من حتفظها على  ـ  ثراها  ـ طيب اهلل  الثنيان  الأمرية عفت  الدار 

خمتلفًا لدى الأمرية )الأم( التي ملحت وم�سة الأمل يف عيون جتربة بناتها، فاأرادت اأن متنحهن الثقة معرّبة عن فرحتها 

باإجنازاتهن وقائلة:

»اإنني فرِحة بتقدم فتيات اململكة عامة، وفتيات )دار احلنان( خا�سة، فرح الأم بفوز بناتها«.



116

واأرادت اأن يحافظن على روح املبادرة فقالت لهن:

ات يف الطليعة دائمًا واأبدًا. فقد كانت مدر�ستكن الغر�سة الأوىل يف اململكة، والطليعة  »كل ما اأطلبه منكنَّ اأن تكنَّ جمدَّ

اقة اإىل تاأمني م�ستقبلكّن دائمًا«. ال�سبَِّ

ون�سحتهن بقولها:

امل�سلم، خا�سة  البلد  تقاليد هذا  واملحافظة على  التدّين  واملثابرة، يف  الوطن يف اجلد  تكنَّ مفخرة هذا  اأن  »اأود منكنَّ 

.. احر�سن ُبنياتي على التم�ّسك  عندما ت�سافرن اإىل اخلارج لدخول اجلامعات حتى تكنَّ قدوة ح�سنة ملن �ستتخرج بعدكنَّ

مببادئ الدين الإ�سالمي حتى واأننّت بعيدات عن دياره، تذكرّن اأن اأر�سكّن فيها بيت اهلل، وفيها بعث نبيه والعامل ينظر 

اإليكّن كفتيات م�سلمات وينتظر منكنَّ الكثري من الأعمال الطّيبات ال�ساحلات.. وتذكرن دائمًا واجبكنَّ نحو جمتمعكّن 

الكبري واأ�سرتكّن«. 

التي  املتميزة  الإ�سدارات  من  طويلة  م�سرية  اإىل  حتّولت  حّتى  ل�ستمرارها  حافزًا  للخطوة  واملباركة  التكرمي  هذا  وكان 

رافقت �سنوات الدار، ور�سدت تقدمها وازدهارها باأقالم بناتها. 

والرتفيهية  والفنية  العلمية  املواد  ت�سمن  الذي  تبويبها  يف  الأول  العدد  خطى  لتتبع  جاءت  التي  التالية  املجلة  و�سدرت 

والثقافية. ولكن طباعتها كانت �سحبًا على ورق احلرير ح�سب الإمكانيات املتوفرة اآنئٍذ.

اأّما بعد ولدة مطبعة )دار احلنان( اّتخذت ال�سحافة اأ�سلوبًا خا�سًا، وعر�سًا �سيقًا، واأ�سبحت تقدم �سنويًا اإنتاجها من 

اإىل الق�سم الأجنبي باللغة الإجنليزية، والذي ا�ستقل مبحتواه لحقًا لي�سدر كمجلة �سنوية  جمعية ال�سحافة بالإ�سافة 

اأخرى باللغة الإجنليزية عن جمعية ال�سحافة الإجنليزية التي انبثقت عن اجلمعية الأم، بالإ�سافة ملجلة كانت ت�سدر عن 

مركز التدريب املهني يف )دار احلنان(.

و�سرائحه  فئاته  مبختلف  الن�سائي  واملجتمع  والأمهات  الطالبات  من  كبريًا  اإقباًل  تلقى  احلنان(  )دار  جملة  كانت  وقد 

العمرية فما تلبث اأن ت�سدر حتى تنفد ن�سخها - قرابة 300 ن�سخة- خالل 3 اأيام.

مو�ضوعات املجلة

اهتمت املجلة باإبراز ن�ساط طالبات )دار احلنان( من خالل التقارير والتغطيات ال�سحفية التي جتريها حمررات جمعية 

ال�سحافة بدار احلنان، اأو من خالل املقالت التي تن�سر يف املجلة باأقالم الطالبات. كما تربز مهارات الطالبات يف فن 

اإدارة احلوار ال�سحفي مع املتفوقات واخلريجات، والفتيات املثاليات، والإداريات وغريهن من �سخ�سيات الدار ورموزها 
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و�سيوفها. وتتنوع الأبواب التي كانت تعدها ال�سحفيات الواعدات لنجد تبويب املجلة يت�سمن يف كل مرة الرتفيه، والعلوم 

يبذلن جمهوًدا كبرًيا يف  اأن  الطالبات  التي على  الأبواب  النف�سية، وغريها من  وامل�سكالت  الرتبوية،  وامل�سائل  والفنون، 

الإنرتنت  �سريعًا كما هو احلال يف ع�سر  املعلومة  لنقل  فيه م�سادر  تتوفر  تكن  حتريرها، وجمع معلوماتها يف زمن مل 

والف�سائيات، وبالرغم من ذلك اأجد اليوم اأنني اأقراأ جمالت )دار احلنان( القدمية، واأتعجب من كم املعلومات املفيدة 

وامل�سّوقة التي ت�سمها �سفحاتها. وتبقى فاكهتها ب�سهادة القّراء الذين كانوا يتهافتون على �سرائها هي ذكريات الطالبات 

يف جنبات الدار ذات التجارب الفريدة.

لن�سر درا�سات خا�سة،  يتعاون مع بقية اجلمعيات يف املدر�سة  التحرير يف جمعية ال�سحافة  اأخرى كان فريق  من جهة 

وا�ستطالعات راأي هامة حول ق�سايا خمتلفة. كما كان يقوم باإعداد ن�سرات دورية.

ال�ساحة  تزخر  واليوم  وواثقة،  ثابتة  بخطى  )ال�سحافة(  �ساحبة اجلاللة  ابنتها بالط  )دار احلنان( دخلت  بوابة  من 

الإعالمية حمليًا وعربيًا ودوليًا باإعالميات و�سحفّيات وكاتبات هّن خريجات دار احلنان.

جملة دار احلنان ال�ضنوية
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حفل للق�ضم االبتدائي مت ت�ضويره تلفزيونيًا لربنامج )بابا اأمني( عام 1389هـ/1969م
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2 ( االإذاعة املدر�ضية

الربنامج  بث  بداأ  وقد  ـــ.  1390-1391ه املدر�سية من )دار احلنان( يف عام  الإذاعــة  انطلقت  اإعالم م�سموعة  كو�سيلة 

الإذاعي يومني اأ�سبوعيًا ) الثنني والأربعاء ( منوعة. ويف عام 1397-1398هـ اأ�سيفت اأجهزة جديدة اإذاعية اأهدتها للدار 

بع�ض الطالبات، واأ�سبحت الإذاعة تبث اإر�سالها يوميًا يف الطوابري ال�سباحية. كما تبث برامج خا�سة خالل الفعاليات 

باأحدث  املدر�سية  الإذاعة  1414هـ مت جتديد  الك�سفية، ويف عام  والأن�سطة  البازار، احلفالت،  مثل  الدار  ُتقام يف  التي 

الأجهزة التي تربعت بها اإحدى طالبات )دار احلنان(.

3 ( دار احلنان يف االإعالم املرئي

اعتاد كل من الق�سم التح�سريي، والق�سم البتدائي يف )دار احلنان( على ا�ست�سافة كامريا التلفزيون ال�سعودي لتغطية 

فعالياته، وا�ست�سافة طالباته يف الربامج املخ�س�سة لالأطفال. وعن تلك التجربة تقول الإعالمية دنيا بكر يون�ض:

»اأفتخر كوين قدمت حلقات مكثفة من مدار�ض )دار احلنان( كنت اأبحث خاللها عن املدر�سة املتميزة والطالبة املتمّيزة. 

واأعرتف اأنني كنت اأتعجب من قدرة ال�سغريات على الوقوف اأمام عد�سة الكامريا، واحلديث بطالقة ت�سري اإىل اأن )دار 

احلنان( قد اأ�س�ست طالباتها منذ ال�سغر بال�سكل ال�سحيح، و�سّلحتهن بالثقة بالنف�ض«.

وت�سيف: »واقعنا يوؤكد على اأن )دار احلنان( قد جنحت يف تاأدية ر�سالتها كما يجب، فاليوم واأنا اأقوم باإعداد برنامج عن 

املراأة املتميزة مل اأعد اأ�ستغرب اأن اأجدها من خريجات )دار احلنان( اللواتي تركن ب�سمة خا�سة يف خمتلف املجالت 

العلمية والثقافية والجتماعية والقت�سادية«.

باأن�سطة عديدة  التي حر�ست )دار احلنان( على تقدميها لطالباتها، متّيزت جمعياتها  الإعالمية  وا�ستكماًل لالأن�سطة 

متعّلقة مثل )الدعاية والإعالن(، )الت�سوير(، )اخلطابة والإلقاء(، )امل�سرح(.

الن�شاط الك�شفي

تكّونت فرقة املر�سدات مبدر�سة دار احلنان عام 1967م، وعندما اأردت اأن اأبحث عن جذور فكرة تكوين فريق املر�سدات 

مبدار�ض دار احلنان مل اأجد ق�سة، ولكنني وجدت اخلربة والتجربة التي احتفظت بها ال�سيدة �سي�سيل، واأرادت اأن تنقلها 

لطالباتها. باخت�سار قالت:

»منذ ال�سغر مبدر�ستي يف القاهرة كنت ع�سوًا فاعاًل يف الفرق الك�سفية بدًءا بـ)الزهرات( اإىل )املر�سدات(، وكنا نتلقى 
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�سمن الربامج الك�سفية تدريبات مكثفة على الإ�سعافات الأولية التي مل نكن نتوقع ـ اآنذاك ـ اأننا �سنحتاج اإىل ممار�ستها 

يف احلياة. ولكن ال�سدائد عّلمتنا متى يكون وقت توظيف هذا التاأهيل الذي ح�سلنا عليه، فعندما واجهت القاهرة ظروف 

احلرب، وجدنا اأننا تلقائيًا قد حتّولنا اإىل جنود موؤهلة خلدمة املجتمع يف الظروف الطارئة«.

كانت  الإ�سالم، فحتمًا  امل�سلمة يف فجر  املراأة  مار�سته  الذي  العظيم  الدور  وبني  الإجابة،  تلك  مبا�سرة بني  ربط ذهني 

ظروف احلياة، و�سظف العي�ض ـ اآنذاك ـ يفر�سان عليها جتارب متر بها كل يوم لتتعلم منها، وتوؤهلها بق�سوتها على القيام 

اأكرث �سالبة يف مواجهة خمتلف الظروف التي قد تطراأ على  مبهام ج�سام كتمري�ض اجلرحى، وغري ذلك حتى ت�سبح 

الطالبة  اأجواء افرتا�سية لتجد  التجربة وخلقها يف  العي�ض فكان لبد من �سناعة  اليوم برخاء  اإننا ننعم  واإذ  حميطها. 

الربامج  حققته  ما  بب�ساطة  وهذا  احلياة.  ظروف  كافة  ملواجهة  �سوئها  يف  تتاأهل  عملية   اختبارات  مواجهة  يف  نف�سها 

الك�سفية لطالبات )دار احلنان(.

اأّما عن الأهداف العامة للمر�سدات تقول ال�سيدة �سهري عبدالعزيز- قائدة �سابقة ملر�سدات دار احلنان- :

»مناهج املر�سدات عامة، هدفها الأ�سمى خلق املواطنة ال�ساحلة التي تقّدر امل�سوؤولية، وتعّد نف�سها اإعدادًا دينيًا وبدنيًا 

تدريب الك�ضافة
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)1(

وخلقيًا واجتماعيًا. كما واأنها تنمي فيها املواهب والقدرات منذ ال�سغر«.

ولرمبا مل نكن ندرك ـ كطالبات ـ اأبعاد هذه الأهداف التي تر�ّسخت بداخلنا من خالل ممار�سة الأن�سطة الك�سفية اإىل اأن 

مّرت �سنوات طويلة على تخّرجنا من املدر�سة، وحان وقت ا�سرتجاعها اأثناء اجتماع وّدي �سمت مائدته عدًدا من �سيدات 

مثل  الطارئة  الظروف  مواجهة  على  وت�ساعد  الوطني،  احل�ض  تعزيز  يف  ت�سهم  واأفكار  حديثة،  برامج  عن  للبحث  املجتمع 

)احلريق، احلروب، وغريها(، فوجدت اأنني وثالًثا من خريجات )دار احلنان( من اأجيال خمتلفة، نطرح مقرتحات لربامج 

اإىل ال�سيدات  اأن انتهى الجتماع حتى �سارعت  للتوعية والتاأهيل باملمار�سة وما  اأن يتبناها  الن�سائي  عملية ميكن للمجتمع 

اأ�ستدعي من ذاكرتهم اخللفية التي ا�ستندنا عليها يف هذه املقرتحات امل�سرتكة، فكانت الإجابة حا�سرة: )كنا من مر�سدات 

دار احلنان(. كل الأمور التي كانت تبدو �سغرية اأدركنا اأن اأثرها كان كبريًا، وهو اإدراك يزداد ر�سوخًا مع مرور الأيام.

وقد كان للمر�سدات يف )دار احلنان( دور بارز يف اأن�سطتها من حيث امل�ساركة يف اأعمال ال�سوق اخلريي، وتقدمي املعونات املادية 

واملعنوية اإىل جانب الإ�سراف وامل�ساعدة يف التنظيم والتوجيه ملختلف الأن�سطة.

من جملة دار احلنان – العدد 13 عام 1412هـ املوافق 1992م - �ض 14  )1(

زهرات دار احلنان
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وهكذا كان اإر�ساء مفهوم العمل التطوعي 

اأ�سا�سيًّا لتدرك الفتاة اأن واجبها بالتطّوع 

ولي�ض  حتميًا  الكبري  جمتمعها  خلدمة 

تخدم  اأن  على  اعتادت  كما  اختياريًا، 

جمتمعها ال�سغري يف املدر�سة.

يوم الفكر العاملي

عام من التدريبات واملع�سكرات الك�سفية 

)مــر�ــســدات(،  مبــ�ــســاركــة  ينتهي  كـــان 

الفكر  يـــوم  يف  احلــنــان  دار  و)زهـــــرات( 

التجربة، كما  ترافقهن  اأبــدًا. فكنت واحدة من كثريات ظلت  ينتِه  الطالبات مل  نفو�ض  التجربة يف  اأثر  اأن  العاملي، غري 

ظل يرافقني دفرت �سغري ا�ستخدمته لتدوين بع�ض التعليمات الك�سفية عندما كنت يف املرحلة املتو�سطة. وعندما قلبت 

�سفحاته وجدتها متتزج بذاكرتي لت�سرتجع يوًما فريًدا من اأيام )دار احلنان(.

التاريخ: 1408هـ.

ال�سنة الدرا�سية: ثاين متو�سط.

ال�سعبة: )ب(.

الت�سنيف: مر�سدة.

ا�سم الطليعة: الدانة.

احلدث: يوم الفكر العاملي.

املدر�سة: داراحلنان.

اليوم: اخلمي�ض.

اإنه يوم الإجازة الأ�سبوعية، ولكننا توّجهنا على امليعاد اإىل املدر�سة، نقطع طريقًا يوؤكد اأن املدر�سة مل تكن فقط للدرا�سة، 

ففيها كنا نتعرف على فنون احلياة، ونكت�سب اخلربات يف خمتلف مناحيها.. وهكذا كنا يف ذلك اليوم يف طريقنا خلو�ض 

جتربة اأ�ستطيع اأن اأطلق عليها اليوم جتربة )الحتكاك والتفاعل احل�ساري مع الآخر(.

التقينا على املوعد ـ بل يف الواقع قبل املوعد ـ حيث يجب اأن ن�سطف يف البهو اخلارجي للمدر�سة، ونحن نحفظ برناجمًا 

فرقة الك�ضافة املو�ضيقية
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حمددًا باليوم وال�ساعة والدقيقة ندرك معه اأن اللتزام مبوعد احل�سور �سرط اأ�سا�سي يفر�سه علينا الزي الك�سفي الذي 

نرتديه، وب�سع دقائق من التاأخري بعد اأن تنطلق ال�سافرة يعني حتمًا اأننا اأ�سبحنا خارج الن�ساط الك�سفي .

عدة نفخات �سغرية وحادة انطلقت من ال�سافرة لتوؤذن بوقت الجتماع، تبعتها خالل 60 ثانية نفخة طويلة نعرف اأنها 

تعني �سكوًنا وانتباًها و�سوت قائدة املر�سدات يدوي .

قائدة املر�سدات: مدر�سة �سفا.

املر�سدات: عربية.

قائدة املر�سدات: انتباه.

املر�سدات: �سعودية.

قائدة املر�سدات: �سعار املر�سدة.

املر�سدات: كوين م�ستعدة.

قائدة املر�سدات: ميثاق املر�سدة.

املر�سدات ب�سوت واحد )والأ�سابع الثالث لليد اليمنى مرفوعة تذكريًا بالعهود الثالثة التي يت�سمنها ميثاق املر�سدة، 

واليد مرفوعة مبحاذاة الكتف تقريبًا(:   

اأعد ب�سريف :

) 1 ( اأن اأقوم بواجبي نحو اهلل ثم الوطن .

) 2 ( اأن اأ�ساعد النا�ض يف جميع الظروف .

) 3 ( اأن اأعمل بقانون املر�سدات .

وبداأت اإر�سادات قائدة املر�سدات تنطلق عرب مكربات �سوت الإذاعة املدر�سية للتاأكيد على خط �سري الرحلة الأكرث ثراء 

طبول  بدق  املو�سيقية  املر�سدات  فرقة  لتبداأ  وبطيئة  طويلة  نفخات  عدة  تتبعها  الك�سفي.  احلنان(  )دار  برنامج  �سمن 

امل�سرية، وتتحرك �سفوف املر�سدات والزهرات نحو منطقة جمع الأمتعة، ومنها نتوّجه اإىل احلافالت التي �ستنقلنا هذا 

العام للمدر�سة الأمريكية لن�سارك يف يوم الفكر العاملي اإىل جانب الفرق الك�سفية من الوليات املتحدة الأمريكية واليونان 

وكندا واإندوني�سيا وبريطانيا.

ل يعلو �سوت على �سوت النظام يف خطواتنا. ذلك اللتزام بالنظام وحده كان يكبح زمام احلما�سة التي تبثها دقات فرقة 
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املر�سدات املو�سيقية لنتبعها يف مكان نقوم بزيارته للمرة الأوىل، ومع ذلك نبدو وكاأننا نحفظ الطريق ملوقعنا فيه عن 

ظهر قلب.

بعد اأن ينتهي الربنامج الذي تقدمه الفرق الك�سفية لكافة الدول امل�ساركة ن�ستقبل اللحظة املنتظرة، حيث تتحرر خطانا 

لننطلق ون�سافح بقية املر�سدات والزهرات، فنعرف باأنف�سنا ونتعرف عليهن.. نتجاذب اأطراف احلوار، ونتبادل ال�سارات. 

وكم كانت تلك ال�سارات والأو�سمة غالية على نفو�سنا، فهي يف الواقع ما كنا نظل طوال العام نت�سابق لنح�سل عليه نظري 

متّيزنا يف الن�ساط الك�سفي، وكل و�سام يزين زينا الك�سفي يرمز لرتبة جديدة ح�سلنا عليها. يف تلك اللحظة فقط كان 

بو�سعنا اأن نتنازل عن ال�سارات والأو�سمة، ونتبادلها للذكرى، فنحتفظ ب�سهادة اجتيازنا لتجربة التفاعل احل�ساري مع 

مر�سدات الدول الأخرى.

واأ�ستعيد تلك ال�سورة التي حتفظها ذاكرتي عن حلظة تبادل ال�سارات، فاأجدها اليوم در�سًا عّلمنا �سرورة ال�ستفادة من 

فر�ض اللتقاء بالآخر لتبادل اخلربات والمتيازات. مل تكن بالتاأكيد )�سارات( جنمعها للذكرى بقدر ما كانت )اإ�سارات( 

توقفنا عندها لنتفكر يف مغزى لقاء يوم الفكر.

م�ضابقة اإ�ضعافات اأولية
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الرحالت واملع�شكرات

ت�سمنت اأن�سطة الك�سافة مع�سكرات حملية، ورحالت خارجية، حيث كانت ال�سيدة �سي�سيل ر�سدي القائد الأول للمر�سدات 

يف مع�سكر املغرب 1978م، ومعها كم�ساعدات ال�سيدة فائزة كيال، وال�سيدة نورة الق�سيبي، وال�سيدة ليلى رحيم الدين، 

كما كانت املمثلة العربية للمملكة يف املوؤمتر الك�سفي العربي يف اخلرطوم عام 1979م.

وعن تلك الرحالت الك�سفية اخلارجية التي كانت تقوم بها مر�سدات )داراحلنان( تقول ال�سيدة مها فتيحي:

»كنُت يف ال�سف الأول الثانوي عندما مت اختياري اأنا و6 طالبات، بالإ�سافة اإىل 6 قائدات للم�ساركة يف مع�سكر املغرب، 

واأذكر من بني الأ�سماء التي �ساركت ـ اآنذاك ـ كاًل من )بوران خمي�ض، غادة احلوطي، مي�ساء خالف، هناء حجازي، هويدا 

الإر�سادات  تلقينا  ثم  اأ�سرنا، ومن  اأوًل على موافقة  النقادي( وقد ح�سلنا  امل�سرفات )نور رحيمي، رابحة  حلبي( ومن 

والتدريبات الالزمة، واجتهنا اإىل املغرب، حيث التقينا مبر�سدات كل الدول العربية تقريبًا«.

وت�سيف:«مل تكن الرحلة الأخرية.. فبعدها ذهبنا اإىل خميم يف دولة الكويت، واآخر يف �سوي�سرا، وكان برنامج الرحلة 

يت�سمن رحالت داخلية، ومباريات ريا�سية، وزيارة للمتاحف، وت�سلق اجلبال. ولعل اأهم ا�ستفادة ح�سلنا عليها من تلك 

التجارب هي العتماد على النف�ض، والعمل اجلماعي بالإ�سافة للتعود على �سالة اجلماعة«.

مع�ضكر داخل املدر�ضة



126

اإطفاء نار

مع�ضكر الك�ضافة يف دار احلنان
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زيارات ر�شمية من ذاكرة دار احلنان الك�شفية

ــان(  )داراحلــن قامت  1980م   / 1400هــــ  عــام  يف 

بدعوة  جــدة  يف  بريطانيا  مر�سدات  مــع  بالتعاون 

يوم  يف  للم�ساركة  بــاول(  بــادن  )باتري�سيا  ال�سيدة 

الفكر العاملي.

منذ  اليوم  بهذا  الحتفال  ــداأت  ب قد  ــدار  ال وكانت 

املتحدة  الوليات  مر�سدات  مب�ساركة  1967م  عام 

ا�سرتكت  �سنوات  ثــالث  بعد  ثــم  فقط،  الأمريكية 

مر�سدات  ا�سرتكت  ذلك  وبعد  بريطانيا،  مر�سدات 

ــيــونــان، ثــم ا�ــســرتكــت كــل مــن مــر�ــســدات كــنــدا،  ال

جدة  مدر�سة  يف  وفرن�سا  اإندوني�سيا،  ومــر�ــســدات 

لل�سفارة  والتابعة  الربيطانية  للجالية  الإعــداديــة 

الربيطانية.

يف  احلنان(  )دار  مدر�سة  مر�سدات  انتهزت  وقــد 

بــاول( يف جدة،  )بــادن  ال�سيدة  وجــود  جدة فر�سة 

ال�سيدة  دعوة  وكذلك  مدر�ستهّن،  لزيارة  فدعونها 

الزيارة  تلك  ويف  العربية،  املفو�سة  فتحي  عفاف 

قامت مر�سدات )دار احلنان( باإعداد برنامج خا�ض 

لل�سيدة بادن باول �سمل الألعاب والفلكلور والرتفيه، كما قدمن لل�سيدة عفاف فتحي هدايا تذكارية امتناًنا وتقديًرا لها 

على زيارتهما. ثم قامت ال�سيفة برفقة القائدات ال�سعوديات بجولة على اأق�سام املدر�سة املختلفة لالطالع عليها، واأبدت 

اإعجابها ب�سخ�سية املر�سدة ال�سعودية.. ُيذكر اأنه قد رافقت ال�سيدة بادن باول يف هذه الزيارة كل من ال�سيدة �سربينقنج 

رئي�سه مر�سدات بريطانيا، وبع�ض القائدات الربيطانيات.

ا، والتعرف على مر�سداتها وقائداتها ال�سيدة ماكلني رئي�سة مر�سدات الوليات  كما قامت بزيارة مدر�سة دار احلنان اأي�سً

عد لها نف�ض الربنامج.
ُ
املتحدة الأمريكية العامة، حيث اأ

ال�ضيدة بادن داول ت�ضافح زهرات دار احلنان
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الرتبية البدنية

لأن العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم، ُعنيت )دار احلنان( بالبنية ال�سحية لطالباتها، فخ�س�ست منذ افتتاحها م�ساحة 

ملمار�سة بع�ض الأن�سطة الريا�سية. وعن بداية هذا الن�ساط تقول ال�سيدة فائزة كيال:

كطالبة،  احلنان  بدار  التحقت  »عندما 

كنا منار�ض التمرينات الريا�سية، وبع�ض 

اأر�سية  على  ال�سلة  كــرة  مثل  الأن�سطة 

طريق  مبنى  اإىل  انتقلنا  حتى  رملية، 

األعاب  �سالة  تتوفر  كانت  حيث  امليناء، 

مغلقة منار�ض فيها الن�ساط الريا�سي«.

اإىل  حتّولت  اأن  احلجرة  تلك  لبثت  ما 

اأن�سطة  منها  لتنطلق  ريا�سية  مالعب 

الــرتبــيــة الــبــدنــيــة مــنــذ عـــام 1386هـــــ، 

مدر�سة  اأول  احلــنــان(  )دار  فــكــانــت 

مزاولة  لطالباتها  تتيح  للبنات  �سعودية 

تنا�سبهن  الــتــي  الــريــا�ــســيــة  الأنــ�ــســطــة 

وقدراتهن.  اأعمارهن  وتنا�سب  كفتيات، 

وقد تطّورت الأن�سطة واملالعب تدريجيًا 

حتى اأ�سبح ملالعب )دار احلنان( مباين 

التجهيزات،  باأحدث  وجمهزة  خا�سة، 

كما وفرت املدر�سة لهذا الغر�ض مدربات 

موؤهالت. وعن ذلك التطور تقول ال�سيدة 

فائزة كيال:

»عندما عدت اإىل املدر�سة كموظفة بعد 

تطّور،  قد  �سيء  كل  كــان  �سنوات  عــدة 

حــيــث تــنــّوعــت الأنــ�ــســطــة الــريــا�ــســيــة، 

واأ�سبحت هناك مباريات يف كرة ال�سلة، 

تن�س الطاولة
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والكرة الطائرة تقام على �سكل دوري بني الفرق التي يتم ت�سكيلها من ِقبل الطالبات، ومدرجات للحا�سرات بالإ�سافة اإىل 

جوائز ودروع للفائزات«.

عبارة عن طابقني  وكانت  ب�سارع خزام،  )دار احلنان(  املغطاة مببنى  املالعب  قيمت 
ُ
اأ مربًعا  مرًتا   6229 م�ساحة  على 

تت�سمن :

�سالت الألعاب اجلماعية

ـ كرة الطائرة.

ـ كرة ال�سلة.

ـ �سالت التمارين الريا�سية ومعداتها.

مالعب الألعاب الفردية

ـ تن�ض الطاولة 

ـ الإ�سكوا�ض

ـ كرة الري�سة

ـ كرة امل�سرب

ـ تراك ملمار�سة ريا�سة اجلري

ـ حمام �سباحة )مبقيا�ض اأوملبياد(

املك�سوفة  للمالعب اخلارجية  بالإ�سافة 

مربًعا  مرًتا   5465 م�ساحتها  بلغت  التي 

و�سمت:

ـ مالعب التن�ض الأر�سي.

ـ مالعب كرة ال�سلة.

ن�سائًيا  ريــا�ــســًيــا  ــا  ــادًي ن بــذلــك  فكانت 

من  ــان(  احلــن )دار  متكنت  مــتــكــامــاًل 

ملعب كرة ال�ضلة

امل�ضبح
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للراغبات  اأ�سبوعية. كما تركت اخليار  الطالبات خالل ح�سة  الإلزامية على  الريا�سية  الأن�سطة  بع�ض  تفّعل  اأن  خالله 

بالن�سمام للفرق والتدريبات املكّثفة اأثناء اأن�سطة اليوم الطويل، �سريطة اللتزام بالزي الريا�سي.

»لي�ض ذلك فح�سب«، تقول ال�سيدة �سي�سيل ر�سدي:

الن�سائية  وللجمعيات اخلريية  الأخرى،  للمدار�ض  ال�ستفادة منها  نتيح  اأن  راأينا  الإمكانيات،  لدينا هذه  توفرت  »عندما 

با�ستقطاب مدربات متخ�س�سات  الأن�سطة  بع�ض  الأخرية  الأعــوام  دعمنا يف  كما  الإجــازات.  ويف  الدوام  خارج فرتات 

للجمباز، وال�سباحة، وال�سكوات�ض لي�ساركوا بتدريب الطالبات يف اأن�سطة اليوم الطويل.. اأّما ريا�سة ال�سباحة فكانت تتطلب 

وجود اأكرث من مدربة مع الطالبات لتاليف املخاطر، ونظرًا لتكلفتها العالية اجتهنا لحقًا اإىل طرحها بر�سوم اإ�سافية ملن 

ترغب«.

وا�ستدرك مت�سائلة عن لعبة التن�ض التي كانت تتوقف يف بع�ض الأحيان، ول يتم اإدراجها من بني الأن�سطة املتاحة للتحاق 

الطالبة فتقول:

»املالعب اخلارجية مل يكن بو�سعنا ا�ستخدامها يف فرتات معينة من ال�سنة ب�سبب �سدة ارتفاع درجة احلرارة يف فرتة الظهرية 

التي ُتقام خاللها الأن�سطة ».

الأنـ�شـطــة اخلـيــريــة والتطــّوعيــة

1(   بــازار دار الـحـنــان )ال�شــوق اخلــيـــري(

للدور  البازار ( يف مدار�ض دار احلنان، فكان امتدادًا  لل�سوق اخلريي )  اأول ن�ساط  1392/1391هـــ بداأ تنفيذ  يف عام 

اخلريي الذي ا�سطلعت به )دار احلنان( منذ انطالقتها كدار للرعاية.. ويبدو اأنها اأرادت اأن تنقل جتربة العطاء لطالباتها 

وللمجتمع.. فقد كان البازار يقوم على تربع الأهايل، ويقام معتمدًا على �سواعد الطالبات، ليذهب ريعه اإىل دار الرعاية، 

في�سهم بجزء من م�ساريف هذا الق�سم بالدار.. وقد كان ال�سوق اخلريي يت�سمن عر�ض بع�ض منتوجات الطالبات الفنية 

بالإ�سافة  التجارية،  ال�سركات  بع�ض  من  مقدمة  لب�سائع  ا  وعر�سً لالأطفال  املختلفة  والألعاب  الثقافية  الأفالم  وعر�ض 

ملعرو�سات متنوعة من الإنتاج املدر�سي واملاأكولت املخ�س�سة للبيع .

خلف كوالي�سه يف مراحل الإعداد مل تكن )دار احلنان( مدر�سة، بل خلية نحل تتحرك بني جنباتها الطالبات واملر�سدات 

واملعلمات والإداريات للتجهيز للبازار بعد حتديد دور كل منهن وتدريبها عليه.. اأّما )التجهيز( فكان يعني بناء حقيقيًّا 

لتتحول �ساحة الدار اإىل مدينة ترفيهية.. ذلك البناء كانت تبنيه الطالبات مع امل�سرفات، ول يتجاوز التدخل اخلارجي 

�ستقوم  التي  بالأجهزة  الكهرباء، وربطها  للمدر�سة لإي�سال  التابع  ال�سيانة  ببع�ض املخت�سني من ق�سم  ال�ستعانة  �سوى 
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بت�سغيلها الطالبات.

عام بعد عام كنا منار�ض نف�ض املهام التي عندما اأ�سرتجعها اليوم اأجد �سرورة لإعادة تعريفها، حيث مل تكن جمرد جتربة 

عابرة، بل كانت تت�سمن مبادئ:

ـ نتكفل بالتخطيط والإعداد  ـ كاأفراد وجمعيات ومر�سدات  تنظيم املهرجانات: كنا من خمتلف املراحل الدرا�سية   -

والتنظيم وال�ستقبال، واإدارة هذه الفعالية بتوجيه من الإدارة واملعلمات.. فولدت تلك التجربة لدى طالبات )دار احلنان( 

خربة كبرية، برز اأثرها م�ستقباًل يف تنظيم خريجات )دار احلنان( لفعاليات وبازارات وموؤمترات لها طابع حملي ودويل، 

تخدم املجتمع، وتخرج على م�ستوى عايل ومبهر للح�سور.

- الت�ضويق: تعّلمت طالبات )دار احلنان( من بازاراته ال�سنوية فنون الت�سويق والرتويج لل�سلع واخلدمات املختلفة، فكان 

على كل جمموعة ت�سرف على اإحدى زوايا البازار اأن ت�سعى اإىل جذب احل�سور اإليها بطريقة العر�ض والتقدمي املبتكرة، 

واإطالق ال�سعارات الالفتة.

- العمل اجلماعي: يدًا بيد كانت الطالبات يعملن لإخراج عمل واحد ناجح، يحمل توقيع الدار، فاإن اأخفقت واحدة من 

طالبات دار احلنان يف اأحد بازاراتها
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اجلماعة اأو تقاع�ست عن اأداء عملها تف�سل معها زميالتها.. واإذا تكاتفت اجلهود، وحتقق معنى التعاون جتني اجلماعة 

معًا ثمار الفوز ون�سوة النجاح.

ا�ستيعابه �سعبًا على  اأن ذلك مل يكن  الإن�سان بواجبه حيال الآخرين، غري  ي�سعر  اأن  خدمة املجتمع: من ال�سعب   -

طالبات مدار�ض )دار احلنان( بعد مرورهن بتجربة العطاء ب�سخاء دون انتظار مقابل.

ولعلَّ الأرقام هي ال�ساهد على جناح جتربة املدر�سة، فقد كان بازار )دار احلنان( ي�سل عدد زواره 3500 زائرة وطفل.. 

كما ظل يحقق اأرباحًا متزايدة حتى اأ�سبح ريعه اإىل جانب الإ�سهام يف تكاليف دار الرعاية، ي�سهم يف قيام اأن�سطة خريية 

جديدة من بينها )مائدة الرحمن( يف �سهر رم�سان املبارك.

2 ( مـــائــدة الـــرحــمـــن

امتدت مائدة الرحمن الأوىل لتغطي �ساحة )دار احلنان( للمرة الأوىل يف عام ) 1407 ـ 1408هـ(.. وظلت متتد كل عام 

يف �سهر رم�سان، ي�سبقها جتهيزات ت�ستغرق �سهرًا كاماًل وتت�سمن: 

اأواًل: اال�ضتعداد 

ـ ت�سكيل جلنة مائدة الرحمن باإ�سراف املديرة العامة للمدار�ض؛ لتحديد م�سوؤولية كل م�ساركة مبائدة الرحمن من الأق�سام 

الثالثة ) حت�سريي – ابتدائي – ثانوي ( .

عمل برامج جلمع التربعات من الطالبات واملوظفات، واآخر جلمعها من ال�سركات والأهايل .  

خطاب لطالبات الك�سافة للم�ساركة وح�سور يوم مائدة الرحمن .  

بيان باأ�سماء العامالت والعاملني، وعدد الأبناء ) من امل�سرفة على العمال والعامالت ( .  

ا�ستالم ما تبقى من التربعات خالل الأعوام ال�سابقة ) من مديرة امل�سرتيات واملخازن ( .  

تخ�سي�ض مكان يف املدر�سة ل�ستالم التربعات العينية ) املاأكولت وامللبو�سات ( .  

ت�سلم التربعات املادية للم�سوؤوله عنها ) ق�سم املحا�سبة ( .  

عمل بطاقة دعوة لتوزع على جميع العامالت والعاملني بالدار .  

    حتديد قائمة الطعام اخلا�سة مبائدة الرحمن مع رئي�سات اللجان، وتوزيع عملها على الطالبات واملوظفات ومطعم 

املدر�سة .
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ثانيًا: ـ خطة العمل 

    عقد اجتماعات مع املعلمات امل�ساركات يف العمل ) حت�سريي – ابتدائي  - متو�سط وثانوي ( باإ�سراف املديرة العامة 

للمدار�ض.

عقد اجتماعات مع طالبات الك�سافة ومعّلمة الن�ساط.  

عقد اجتماعات مع امل�سوؤولة يف املطعم ملناق�سة قائمة الطعام .  

�سراء الألعاب والهدايا واحللويات لأطفال العاملني والعامالت اإذا مل تتوفر من خالل الطالبات اأو املتربعات.  

ثالثًا: ـ التوزيع 

املرحلة الأويل: توزيع املواد الغذائية على عدد العاملني والعامالت بالدار بالت�ساوي .

املرحلة الثانية: توزيع املالب�ض للعاملني والعامالت بالدار .

املرحلة الثالثة: يف نف�ض يوم مائدة الرحمن.. توزيع ) عيدية ( مبلغ مادي لكل عامل وعاملة، وتكون يف حدود 200 اأو 300 

ريال تقريًبا، ويعتمد ذلك على كمية التربعات للمدر�سة. 

وعن هذا الن�ساط تقول ال�سيدة فائزة كيال:« تهدف مائدة الرحمن اإىل اإمناء اجلوانب الإن�سانية لدى الطالبات، وتعميق 

جذورها يف نفو�سهن.. ففي �سهر رم�سان من كل عام ت�ست�سيف الدار العاملني والعامالت يف املدار�ض، واأق�سام ال�سيانة 

والت�سغيل مع اأبنائهم لتقدم لهم الهدايا.. فت�سهم الطالبات من خالل هذا الن�ساط يف عملية توزيع ال�سدقات والزكاة ».

واأن كان هناك من يخرج ال�سدقات والزكاة ماديًا، فهناك يف )دار احلنان( من كّن ي�سعني اإىل حتفيز الآخرين على اأداء 

هذا الواجب الجتماعي والديني ب�سورة ح�سارية تربط بني البذل والعطاء واإ�سعاد الآخرين، وتوؤكد ملن ل ميلك قدرة 

مادية اأنه مبجهوده ي�ستطيع تاأدية دور ل يقل وقعه اأهمية يف نفو�ض املحتاجني عن تغطية حاجاتهم املادية .
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اأ�شــبـــوع الــنـظـــافــة

اليوم : الثنني 

التاريخ : 14 ربيع الآخر 

ال�ضنة : 1412هـ 

يوم يوؤرخ يف �سجالت الدار حيث دارت اأحداث امل�سرحية على م�سرح الدار التعليمي 

ا�ضم امل�ضرحية: )هل النظافة �سعار اأم ممار�سة ؟( 

خمرج امل�ضرحية: املربية الفا�سلة مديرة الدار �سي�سيل ر�سدي.

م�ضاعد املخرج: وكيلتها الرائعة ال�سيدة فائزة كيال.

بطولة: مديرة الق�سم الثانوي واملتو�سط ال�سيدة هيام العوري، وباقي اجلهاز الإداري والتعليمي، بالإ�سافة اإىل العديد 

من املمثلني )طالبات الدار(.

ولكن هذه امل�سرحية لي�ست كباقي امل�سرحيات.. نعم، لقد كانت مرجتلة اإىل اأبعد احلدود.. ومل ن�ستعد لها، ومل نتدرب على 

اأدوارنا فيها، ولكنها جنحت وهلل احلمد، وكان لها وا�سع الأثر يف نفو�سنا.

فبعد انتهاء العر�ض، واإ�سدال ال�ستار، دار يف عقل كل طالبة منا حوار وعالمات ا�ستفهام وا�ستنكار بل وتعجب!! ما منا�سبة 

)1(

هذا احلدث؟ وهل كان جمرد ك�سر للروتني اليومي املعتاد الذي  نعاين منه اأم ماذا؟.

هكذا �سورت الطالبة )البندري القودة( احلدث الذي �سادف احتفال مدر�ستها بـ )اأ�سبوع النظافة(؛ لتنقل جتربة فريدة 

عا�ستها وو�سفتها جمازًا بامل�سرحية التي ل تنتهي باإ�سدال ال�ستار خا�سة واأنها قد خّلفت وراءها للم�ساهد اأ�سئلة ت�سحذ 

تفكريه للتحليل، وا�ستخال�ض الدرو�ض الرتبوية منها.

وللم�سرحية وجه اآخر تعرفه ال�سيدة �سي�سيل ر�سدي خمرجة امل�سهد الذي يتجّلى فيه توظيفها لتخ�س�سها يف علم الجتماع؛ 

لتعالج اخلطاأ بدر�ض تربوي ل ميكن اأن تن�ساه الطالبات.

تقول ال�سيدة �سي�سيل:

»كنت اآخر من يغادر املدر�سة كل يوم، ويف طريق عودتي اإىل منزيل اأمر ب�ساحات الثانوي كاملعتاد، لكنني يف ذلك اليوم  

هالني ما راأيته من اأو�ساخ ونفايات متتلئ بها ال�ساحة، بالرغم من اأن احلاويات فارغة!! و�سعدت اإىل الف�سول واملمرات، 

ووجدت حالها ل يقل �سوءًا عن حال ال�ساحة اخلارجية بعد )اليوم الطويل( الذي تتناول فيه الطالبات الغداء يف املدر�سة.. 

من جملة دار احلنان العدد 13 – عام 1412هـ املوافق 1992م - بقلم الطالبة البندري نا�سر �سلطان القودة - الثالث العلمي ) ب ( – �ض16  )1(
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فعدت اإىل مكتبي، وات�سلت بال�سيدة ميادة ال�سباعي امل�سرفة العامة على نظافة املدار�ض، وقلت لها: هذا املبنى اأغلقيه 

باملفتاح الآن، وامنعي عامالت النظافة من تنظيف ال�ساحات.

بتعجب �سديد عجز عن حتجيم ردة الفعل التلقائية قالت ال�سيدة ميادة: �سو؟ هيك بدي اتركه؟

اأجبتها بحزم: نعم، مع تنبيه عامالت النظافة لتح�سري اجلرادل واملما�سح واملكان�ض وجميع اأدوات النظافة وو�سعها غدًا 

�سباحًا يف �ساحة الق�سم الثانوي اأمام الطوابري« .

يف �سباح اليوم التايل كانت ال�ساحات املت�سخة يف ا�ستقبالناـ  نحن الطالباتـ  والأ�سئلة املت�سحة بال�سمئزاز تتتاىل )ماهذه 

الأو�ساخ؟، ملاذا مل يتم تنظيف املدر�سة؟(، وبداأ التخمني يخّيم على املكان بني من تقول )رمبا عامالت النظافة قد اأعلن 

الإ�سراب طلبًا لرفع املرتبات( واأخرى بفرح تقول: )يبدو اأن اليوم اإجازة ولن نتمكن من موا�سلة الدرا�سة، اأتوقع اأن تطلب 

منا املدر�سة العودة ملنازلنا حتى يتم تنظيف املبنى(.. وتال�ست الأ�سئلة، وازداد التعجب مع ظهور ال�سيدة �سي�سيل ر�سدي 

يف طوابري املدر�سة قائلة بعد اأن �سمعت ما يكفي من الطالبات: )تت�ساءلن ملاذا مل ينظف اأحد املبنى؟ فهل يل اأن اأ�ساألكن 

من الذي مالأها بكل هذه الأو�ساخ؟(.

خّيم ال�سمت على املكان حلظة تبادلنا خاللها النظرات، حتى التقطت اأعيننا م�سهد اأدوات النظافة التي يحملها فريق 

الإداريات واملعلمات، والبت�سامة على وجوههن تخفي معرفتهن بف�سول امل�سرحية الرتبوية التي �ست�سهدها هذا ال�سباح 

الدار.

وكان الإعالن من ال�سيدة �سي�سيل ر�سدي له وقٌع مدوٍّ على الطوابري، فبداأنا نت�ساءل فيما بيننا: 

»هل حقًا قالت اأبلة �سي�سيل اإن احل�سة الأوىل، واإذا ا�ستدعى الأمر ح�ستني مت اإلغاوؤهما حتى ننتهي ـ نحن الطالبات ـ من 

تنظيف املدر�سة؟ » .

يف الواقع مل تكن اأمامنا مهلة للتفكري اأو ال�ستنكار، فقد بداأت فعليًا مهمة الفريق التنفيذي من اإداريات ومعلمات، حيث مت 

توزيعنا اإىل جمموعات: كل منها اأوكلت اإليه مهمة تنظيف اإحدى زوايا املكان حتت اإ�سراف الفريق التنفيذي الذي ا�ستبدل 

مبا�سرة بالبت�سامة نظرة جدية ل جتدي معها التو�سالت بالعفو، ول تنطلي عليها حماولت العتذار .

اأثناء مهمة التنظيف فقط اأذكر اأننا �ساهدنا اللوحات وال�سعارات التي قمنا باإعدادها وتعليقها قبل اأيام لتزين اأركان املدر�سة 

مبنا�سبة اأ�سبوع النظافة. و�سعرنا كاأننا ن�ساهدها للمرة الأوىل، فثمة فارق بني اأن نعّلق ال�سعارات وبني اأن منار�سها.

تلك التجربة ال�ستثنائية كانت تتكرر ب�سور خمتلفة حتدد اإدارة املدر�سة مالحمها خالل اأ�سبوع النظافة بح�سب ممار�سات 

الطالبات و�سلوكياتهن يف املحافظة على نظافة املدر�سة، فتتنوع ما بني املحا�سرات والو�سائل الرتبوية وامل�سابقات .
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يــــوم الطـــالـبـــــة

 اقتن�سُت اعرتافًا من ال�سيدة التي طاملا وقفت اأمامها واآلف الطالبات نرتعد خوفًا وخ�سية من اأن تعّنفنا على خمالفة، 

اأو م�ساغبة ارتكبناها، كنا ندرك عندما نقف اأمامها اأنه ل مفر من العرتاف املبا�سر، ومواجهة العقوبة املوازية جلن�ض 

العمل، واأخريًا �سجلت اعرتافها وهي تقول:

»كنُت طالبة م�ساغبة يف املدر�سة؛ لذلك مل تكن تنطلي عليَّ ِحيل الطالبات، وكنت اأك�سفها �سريعًا«. حتت وقع املفاجاأة 

�ساألتها: 

»حقًا اأبلة �سي�سيل؟«.

اأجابت:«حقًا مل اأكن هادئة. ولكن مهاًل، مل تكن م�ساغباتي تتجاوز حماولة ك�سر الروتني، كما مل تتجاوز العقوبات التي 

واجهتها يف مراحل الدرا�سة املختلفة، احلرمان من امل�ساركة يف دوري ريا�سي«. 

وا�ستدركت:«اأفهم طبيعة الطالبة يف هذه املرحلة التي تتوق فيها للتخل�ض من القيود، وتبحث عن م�ساحات من احلرية، 

والنطالق؛ لذا كنا نتيح لها يف )دار احلنان( اأن متار�ض احلرية �سريطة اأن تتحمل امل�سوؤولية« .

فيه  تت�سلم  الذي  اليوم  ذلك  املفتوح(.  )اليوم  اأو  الطالبة(،  )يوم  يف  املفهوم  هذا  ر�سدي  �سي�سيل  ال�سيدة  طبقت  وقد 

النظافة،  والإداريات وحتى عامالت  املعلمات  مع  وامل�سوؤوليات  الأدوار  فيتبادلن  بالكامل،  املدر�سة  اأمور  زمام  الطالبات 

بينما جتل�ض كل اأولئك الرائعات على مقاعد الطالبات، ير�سدن التجربة، وي�ساهدن اأنف�سهم يف مراآة بناتهن املتقم�سات 

ل�سخ�سياتهن، والقائمات مبهامهن.

اأنها متلك ما يكفي من اخلربة والقدرة  اإلَّ وهي تثق يف  اإدارة مدر�سية تطبيقها  اأي  كانت حتمًا التجربة التي لن متلك 

ل�سبط النظام يف كافة الظروف. فكان نظام املدر�سة اليومي ينقلب راأ�سًا على عقب ليتحول اإىل فو�سى )منّظمة( تخفي 

يف جعبتها حكمة وموعظة. 

وعن الدرو�ض الرتبوية امل�ستفادة من هذا اليوم، تقول ال�سيدة �سي�سيل:

اأو  الأدوار  ت�ساء من  ما  لتمار�ض  للطالبة  املجال  باإتاحة  الروتني،  وك�سر  الت�سلية  اإىل  يهدف فقط  يكن  املفتوح مل  »اليوم 

تتخل�ض من القيود فح�سب، ولكنه ياأتي يف اإطار تعليم الطالبة امل�سوؤولية عندما تعي�ض اأدواًرا خمتلفة متار�ض من خاللها 

اأن ت�سعر  مهام ال�سخ�سيات التي تقابلها كل يوم. واإن كان ظاهر هذا اليوم املرح فباطنه يخفي در�ًسا عمليًّا ي�سهم يف 

الطالبة بحجم اجلهد الذي تبذله الإدارة واملعلمات، وكافة العامالت يف املدر�سة، لتدرك بعده اأنه ل ي�سح من اأجل حلظة 

اأن  اأ�ساأ  مرح اأن تت�سرف ب�سكل غري م�سوؤول يخل بنظام عمل اأحد هذه الأجهزة ».. وت�سيف:« ل�ست قا�سيًا ظاملًا، فلم 

اأحكم على الطالبات بعقوبات قبل اأن اأجعلهن يدركن عن جتربة فداحة اخلطاأ يف الإخالل بنظام املدر�سة، اأو الت�سوي�ض 
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على املعلمة اأثناء �سرح الدر�ض«.

كانت الطالبة ترتقب هذا اليوم بفارغ ال�سرب لتفر�ض �سيطرتها على املدر�سة، ومن ثم تتفاجاأ باأن اأمامها مهمة �سعبة، 

فعلى الطالبة التي قبلت التحدي اأن ت�سرح درو�ض هذا اليوم ملعلمتها، ولزميالتها يف ال�سف، علمًا باأن الدر�ض لن ُيعاد 

هذا  تتقلد  اأن  قبل  جتتهد  اأن  ال�سغرية  الواحد  اليوم  معلمة  على  فكان  لحقًا.  اختباًرا  الطالبات  فيه  و�ستقدم  �سرحه، 

املن�سب لتح�سن ال�سرح وت�سبط ال�سف.

وب�سغف �سديد كانت تقبل الطالبة على هذا اليوم، ولكن ما كان ي�سغلني دائمًا هو �سوؤال:

»كيف كان الهيكل الإداري والتعليمي يتكيف مع هذه ال�سورة املقلوبة؟«.

جتيب ال�سيدة �سي�سيل ر�سدي عن هذا ال�سوؤال قائلة:

»كنا نحر�ض على تهيئة املعلمات والإداريات، وكافة العامالت باملدر�سة ل�ستقبال هذا اليوم وهن على درجة من الإدراك 

لالأهداف التي نن�سدها من خو�ض الطالبة لهذه التجربة. ويف البداية كن يخ�سني من اأن يفقدن هيبتهن اأمام الطالبات، 

غري اأن التجربة اأثبتت عك�ض ذلك، ففي خالل 24 �ساعة عندما ت�ستعيد املدر�سة يف اليوم التايل نظامها، كنا جند الطالبات 

يتهافنت على املعلمات والإداريات اللواتي تقم�سن �سخ�سياتهن بالأم�ض؛ ليقدمن لهن ال�سكر والعرفان على الدور الذي 

يقمن به، بعد اأن �سعرن بحجم امل�سوؤولية، وبالتقدير حيال الثقة التي منحت لهن«.

وكما كانت الأدوار متبادلة كانت الثقة متبادلة بني اأفراد اأ�سرة )دار احلنان( لإجناح التجربة التي ت�ستمر طوال احل�س�ض 

وامل�ساهد  الإيقاعية  والفقرات  للم�سابقات  اليوم  من  تليها  التي  الفرتة  تخ�س�ض  فيما  الطالبة..  يوم  من  الأوىل  الأربع 

اإدارة املدر�سة تدعو اخلريجات والأمهات يف بع�ض الأحيان  امل�سرحية التي تقام على م�سرح )دار احلنان(، وقد كانت 

حل�سور هذا اليوم.
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احلــفــل اخلتـــامــــي

يتم عر�سها على  باحلياة،  ناب�سة  ديناميكية  لوحة  التخرج( مبثابة  اأو )حفل  دار احلنان  ملدار�ض  كان احلفل اخلتامي 

م�سرحها �سنويًا لت�سم نتاج عام كامل من الإجنازات يف م�ساهد متتالية تتخللها العرو�ض امل�سرحية، والإيقاعية واملو�سيقية 

واخلطابية. وفيما يلي اأبرز مالمح تلك اللوحة.

م�شـيــرة الــتــخــرج

اأول احتفال بطالبات الثانوية العامة يف م�سرية ر�سمية، اقت�سر ح�سورها على الأمهات..  يف عام 1388هـ/1978م بداأ 

وكاملعتاد، بداأت الفكرة �سغرية قبل اأن تكرب. وقبل اأن تاأخذ �سكلها اجلديد كاأحد اأ�سخم العرو�ض امل�سرحية التي عرفها 

املجتمع الن�سائي يف اململكة العربية ال�سعودية .

م�شـــارح دار احلــنـــان

اأن�سئ اأول م�سارح دار احلنان يف مبنى امليناء، وكان م�سرحًا �سغريًا يف �ساحتها.

وعندما انتقلت املدار�ض اإىل مبنى ق�سر خزام حظيت )دار احلنان( مب�سرحني:

-    امل�ضرح املك�ضوف 

احلفالت  خالل  للتحكم  وغــرف  والإ�ــســاءة،  لل�سوت  حديثة  باأجهزة  ومــزود  كبرية،  مفتوحة  م�ساحة  على  م�سيد  وهو 

اليوم املفتوح ( والتدريبات امل�سرحية املختلفة.. وتت�سع مدرجاته لعدد كبري من  والفعاليات التي تقام عليه كفعاليات) 

الطالبات والزائرات، وقد ا�ستخدم للمرة الأوىل يف حفل اخلريجات لعام 1405هـ.

-   قاعة عفت

وهي قاعة كربى داخلية تتكون من طابقني مب�ساحة اإجمالية 3699 مرًتا مربًعا وهي جمهزة باأحدث الو�سائل ال�سوتية 

وال�سوئية والكهربائية، كما اأنها مغلقة ومكيفة الهواء.. وميكن اعتبارها مرفًقا م�ستقاًل بذاته عن الدار، اإذ اإن موقعها 

ي�سمح باإقامة املحا�سرات واملوؤمترات والعرو�ض امل�سرحية املختلفة اأثناء وجود الطالبات باملدر�سة دون اإزعاجهن.. كما 

يقام عليها حفل التخرج ال�سنوي لطالبات الثانوية العامة .
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كانت )دار احلنان( من خالل م�ضارحها تهدف اإىل:

اإقامة حفالتها ال�سنوية، وا�ستخدام امل�سرح على مدار العام كقاعة حما�سرات بدًل من ا�ستئجار قاعات خارجية.  )1

خدمة املجتمع واملدار�ض الأخرى حتديدًا التي اأ�سبحت تقيم حفالتها وفعالياتها الكربى على م�سرح )دار احلنان(.  )2

3(   تزويد الطالبات بالثقة يف النف�ض، وتدريبهن على مواجهة اجلمهور من خالل الوقوف على خ�سبة امل�سرح لتقدمي 

الفقرات املختلفة.

اأميمة مغربي -خريجة ووالدة خريجتني من دار  ال�سيدة  اأمرًا ي�سريًا، وعنه تروي  ذلك الهدف الأخري مل يكن حتقيقه 

احلنان- جتربتها مع م�سرح دار احلنان قائلة:

مغربي  علي  حممد  والــدي  تاأليف  من  ق�سيدة  ابنتي  تخرج  حفل  يف  اأقــراأ  اأن  احلنان  دار  مدار�ض  اإدارة  مني  »طلبت 

ـ رحمه اهلل ـ فرحبت بذلك، ولكنني اعتذرت عن ح�سور )بروفة( لالإلقاء ظنًا مني اأن الأمر ي�سريًا. وجاء يوم احلفل، 

وحان موعد الفقرة التي �ساأقدمها، فوقفت على خ�سبة امل�سرح، ونظرت اإىل احل�سور، ومتلكتني حالة من الرتباك، امتدت 

قاعة االحتفاالت
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رع�سة غريبة من نربة �سوتي اإىل يدي التي مت�سك باأوراق الق�سيدة، ولزمتني حتى غادرت خ�سبة امل�سرح، و�سوؤال واحد 

لتقدمي  والثبات  الثقة  بهذه  يقفن  اأن  التوجيهية  اإىل  التح�سريية  املرحلة  من  احلنان(  )دار  لطالبات  كيف  يحا�سرين: 

فقرات احلفل اأمام احل�سد الكبري من احل�سور دون اأن تهتز اإحداهن من رهبة امل�سرح؟«.

لعلنا ن�ستخل�ض اإجابة ال�سوؤال الذي حرّي ال�سيدة اأميمة مغربي من بني طيات مرحلة الإعداد للحفل ال�سنوي. 

االإعداد للحفل

يبداأ الإعداد لربنامج احلفل ال�سنوي منذ بداية العام الدرا�سي، حيث يجري التن�سيق من ِقبل امل�سرفات واملعلمات مع 

الطالبات يف الف�سول واجلمعيات املختلفة لتحديد الفقرات املقرتحة التي تنتقل مناق�ستها اإىل قاعة الجتماع مع الإدارة، 

وهناك يتم اعتماد الربنامج النهائي للحفل اخلتامي.

ميتد دور الإدارة اإىل الرقابة الدقيقة التي كانت وراء ا�ستمرار كافة الفعاليات، وعنها تقول ال�سيدة �سي�سيل:

الأطر  عن  نخرج  اأن  دون  الإبهار  عنا�سر  جميع  على  يحتوي  وممتعًا  وهادفًا  راقيًا  حفاًل  نقدم  اأن  على  نحر�ض  »كنا 

القومية، فبدًءا من ف�ساتني التخرج مرورًا باحلركات الإيقاعية يف الفقرات والن�سو�ض يف امل�سرحيات والكلمات يف الأغاين 

مدرجات امل�ضرح املك�ضوف
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اإىل اأزياء كل فقرة كنا منار�ض رقابة دقيقة لإخراجها بال�سكل املقبول وامل�ستوى املطلوب«.

ومل ي�سلم الفريق الإداري واملعلمات من تلك الرقابة، وعنها تقول ال�سيدة فائزة كيال:

عن  عبارة  ليكون  الزي  بتوحيد  قرارها  املدر�سة  مديرة  اأ�سدرت  حتى  منا�سبة  مالب�ض  اأي  نرتدي  الأمر  بداية  يف  »كنا 

قمي�ض اأبي�ض وتنورة �سوداء، وقد كانت )دار احلنان( اأول من اأدخل هذا الربوتوكول حمليًا على تنظيم احلفالت لتمييز 

املنظمات وامل�سرفات عن احل�سور«.

كان احلفل �سورة �ساملة لدار احلنان، لذلك كان يحظى باهتمام كبري من راعية )دار احلنان( الأمرية عفت الثنيان، 

فكانت تعتمد برناجمه، وحتر�ض على ح�سوره، اأّما عن ردود فعلها فتقول ال�سيدة �سي�سيل:

ت�ساألنا  يجعلها  الذي  اإىل احلد  ت�سل  كانت  الدقة  تلك  الفقرات،  بدقة على  والإيجابية  ال�سلبية  تعليقاتها  ت�سجل  »كانت 

ملاذا مل تكن تلك الطالبة مبت�سمة اأثناء تقدمي فقرتها؟، اأو ملاذا تلك كانت مرتبكة؟.. وعندما �ساءت �سحتها ـ يرحمها اهلل 

ـ كنا نذهب اإىل منزلها ونعر�ض عليها �سريط احلفل بعد انتهاءه مبا�سرة فنجدها تعّلق اأو ت�سفق اإعجابًا« . 

)1(

اأّما الدكتورة نورة ال�سعد فت�سرتجع يف مقالها مالمح تلك املتابعة وانعكا�سها على الطالبات، فتقول:

وغري  ال�سنوية  احتفالتنا  وت�ساركنا  مــرارًا،  نراها  كنا  ولهذا  برعايتها.  حظيت  التي  احلنان  دار  مدر�سة  يف  طالبات  »كنا 

ال�سنوية. ما يلفت النظر يف �سخ�سيتها هو اأنها كانت تن�ست بتمعن لكل من يحدثها، وتتابع فقرات احتفالنا ال�سنوي باهتمام، 

وكان هذا يده�سنا. فقد تعودنا على ان�سغال ال�سيفة باحلديث ملن يجاورها اأثناء تقدمي الفقرات.. )اإلَّ عفت( كانت تتمتع 

باحل�سور الإبداعي لكل من ترعى ن�ساطه.. ولقد مل�سنا هذه ال�سمات اجلميلة يف بناتها، وتركت اآثارها يف �سخ�سياتنا. فقد 

كنا ن�ستعد لالحتفال بجدية؛ لأننا ندرك اأن ح�سور عفت الأم والرائدة لن يكون عادًيا، ومالحظاتها ل تاأتي من فراغ.

اإن هذه اجلزئية التي قد تبدو �سغرية يف �سياق القيم وال�سمات الأخرى يف مالحمها رمبا يلحظها اجلميع، ويتعود عليها، 

ا  تاأثريها يف �سخ�سياتنا نحن الطالبات يف تلك املرحلة من العمر، التي منحتنا موؤ�سًرا عمليًّ لكن رمبا لن يدرك مدى 

اأو هاتفيًّا - ل  اإّما مكتوًبا  ـ  التي ت�سلها  الطالبات  �سكوانا نحن  وتثمني جهودهم حتى  الآخرين،  وتربويًّا ملاهية احرتام 

دواخلنا طموحات  ت�سج يف  الثانوية  املرحلة  وكنا يف  معنا،  ملناق�ستها  املدر�سة  اإىل  ا  �سخ�سيًّ بل حت�سر  تتغا�سى عنها.. 

ا  تربويًّ وتقيم معنا حواًرا  تطلعاتنا،  الإيجابي، وحتتوي  ال�سجيج  لتحتوي هذا  وكانت هي هناك  ُيقال -  كما  العامل.. - 

كانت  الفرتة..  تلك  الواقع يف  تتجاوز  الثانوية وطموحاتنا  بعد ح�سولنا على  وي�ستمر هذا احلوار حتى  ومقنًعا..  هادًئا 

ْن�َسَها.. وقالت لنا ما معناه: لقد ع�ست زمًنا اأحلم 
َ
تهّدئ النفعالت يف دواخلنا، وكانت تتاأملنا بهدوء وبنظرة عميقة مل اأ

بهذه اللحظة.. كانت يومئٍذ تقف على ج�سر التقاطع بني ما�ٍض مل تكن هناك بارقة اأمل يف تعليم املراأة، وحا�سر ميوج يف 

من مقال »عفت الثنيان.. غيمة ماطرة ور�سالة حب للوطن«.  )1(
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الواقع كان حفل زفاف اخلريجة اإىل م�ستقبلها، حيث �ستكون حرية القرار والختيار. ذلك الإدراك كان يزداد و�سوحًا مع 

كل درجة من درجات امل�سرية تتجاوزها اخلريجات و�سوًل اإىل امل�سرح. وكان وقع كل خطوة ير�سخ ذات الإدراك يف نفو�ض 

الأمهات. فمنهن من كانت تعرّب عن فخرها بابنتها بالتحية والت�سفيق املتناغم مع وقفات امل�سرية، ومنهن َمن كنا جند 

دموع الفرح تتحدث بني مقلتيها خمتلطة بال�سعادة والفخر والعتزاز. 

فخرًا واعتزازًا كانت اخلريجات يتخذن مواقعهّن على خ�سبة امل�سرح. وانتماًء وامتنانًا كن ين�سدن للمرة الأخرية ن�سيد 

)دار احلنان(، اأو لعلها كانت الأخرية على خ�سبة امل�سرح فقط، ففي الواقع ظل ذلك الن�سيد �سًرا من اأ�سرار خريجات )دار 

احلنان( اللواتي، واإن التقيت بهن بعد ع�سرات ال�سنوات من التخرج جتدهن يحفظن كلمات الن�سيد بنغماته احلا�سرة 

يف ذاكرتهن .

كلمـــة اخلريجــات 

متهد كلمة الوداع التي تقدمها طالبات ال�سف الثاين الثانوي لكلمة اخلريجات، والتي تلقيها يف كل عام اإحداهن بالنيابة 

عن الدفعة. وت�سفها جمددًا اخلريجة اأمل اجلربين بقولها:

»كانت كلمة التخرج تطرح يف تدريبات احلفل على �سكل )مناق�سة(، َمن تنجح بال�سياغة والإلقاء اأمام )اأبله �سي�سيل( 

حتظى ب�سرف متثيل دفعتها يف احلفل اخلتامي«.. وت�سيف: »�سرف التمثيل اأدركناه، ودر�ض تكافوؤ الفر�ض تعّلمناه قبل اأن 

حت�سم اجلدارة النتيجة«.

واأتوقف مع �سرط املناق�سة الذي يفر�ض على من �ستقوم باإلقاء الكلمة اأن تكون كاتبتها. واأبحث بف�سويل بني طياته حتى 

اأ�سع يدي على ال�سر الذي كان يلخ�سه التفاعل. تفاعل اخلريجة مع الكلمة التي تلقيها، وتفاعل احل�سور معها. فاأدرك 

العقل كما ترتاق�ض مع �سدقها  القلب، وحترك  اإىل  القلب لت�سل  الكلمات دومًا تخرج من  اأنه كان �سرطًا حكيمًا جعل 

امل�ساعر. 

واأعود اإىل در�ض متثيل اإحدى الطالبات لدفعتها واأترك للجربين و�سفها فتقول:

�سي�سيل( �ست�سبح  )اأبله  اأمام  بثبات  اإلقاء كلمتها  اأن من تنجح يف  اأدرك  واأنا  الكلمة  األقيت  التجريبي  العر�ض  يوم  »يف 

موؤهلة لتمثيل زميالتها، وكان ذلك الأمر كفياًل باأن ت�سعر كل َمن تفكر بخو�ض التجربة بامل�سوؤولية التي يحفزها التحدي 

والرغبة باإثبات الذات«.. وت�ستطرد: »عندما و�سلت يف كلمتي اإىل مقطع اأ�سيد فيه بجهود خادم احلرمني ال�سريفني، وويل 

الإداري، واخلريجات  الفريق  اأمام  العامية فا�ستوقفتني )اأبله �سي�سيل(  النجدية  باللهجة  ا�سميهما  عهده الأمني نطقت 

وامل�ساركات يف احلفل وو�سعتني يف مواجهة معلمة اللغة العربية، وطلبت مني اأن اأعيد قراءة الأ�سماء، ثم طلبت من املعّلمة 
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اأن تلفظها. وما لبثت اأن اأدركت اخلطاأ اللغوي، وكررت وراء معلمتي النطق بالف�سحى وبالت�سكيل. وكدت اأن اأوا�سل اإلقاء 

الكلمة لول اأن )اأبله �سي�سيل( ا�ستوقفتني جمددًا قائلة:

)بني اخلطاأ وال�سواب عملية ا�سمها الت�سحيح.. كان اأ�سلوبك جيدًا لأنه غري متكّلف وطبيعي ومريح، ولكن عدم التكّلف 

األَّ يتجاوز الأداء اإىل اللغة، فالف�سحى هي التي جتعل اجلميع ي�سعر مبا تقرِئني مع تباين اللهجات.. اأنت هنا ل  يجب 

متثلني نف�سك.. تذكري اأنك متثلني دفعتك ومدر�ستك(.

�سكرتها واأنا اأرتعد.. وما مل اأ�ستطع فعله حينها اأفعله الآن، واأنا ا�ستح�سر تلك التجربة، فاأبكي �سوقًا وامتنانًا وفخرًا باأنني 

تعّلمت وطبقت وت�سرفت بتمثيل زميالتي بال�سكل املطلوب«. 

طالبات املرحلة التح�ضريية يف حفل التخرج
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التكـــريــم

)َمن جّد وجْد( والتفوق لطالبات دار احلنان كان هدفًا يحفزه يف نفو�سهن التكرمي. فتدرك كل طالبة اأنها لبد اأن تتفوق 

اأوًل، ولتحظى بال�سعود على من�سة التكرمي يف احلفل اخلتامي ثانيًا فتهدي لوالدتها �سهادة التقدير. مل يكن  لنف�سها 

الدرا�سة  اأثناء  الطالبة  تغادر خميلة  ل  �سورة  التكرمي  وكانت حلظة  كان �سرورة،  بل  )دار احلنان(،  التفوق خيارًا يف 

والختبارات. من اأجل تلك اللحظة اأذكر اأننا كنا نقطع على اأنف�سنا العهود باأن ل جنعل ن�سيب اأمهاتنا ال�ستمتاع باحلفل 

فح�سب، بل �سرنفع روؤو�سهن عاليًا بني احل�سور. 

وقد كانت بحور التفوق مت�سعة. فللخريجات احلا�سالت على درجة المتياز �سهادات التفوق، ول�ساحبات البحوث العلمية 

التقدير.  التكرمي، وللمتميزات يف اجلمعيات املتخ�س�سة ن�سيب من  اأخرى مع  الطالبات وامل�سرفات وقفة  الفائزة من 

وميتد التتويج حتى ي�سل اإىل الإعالن عن )الفتاة املثالية(.

امل�شــرحيــات

اإحدى  تتناول  والتي  الأ�سا�سية،  كانت م�سرحيات )دار احلنان( تعتمد على �سيناريوهات تقوم الطالبات بكتابة فكرتها 

الق�سايا الجتماعية اأو الأمور التي مت�ض حياة الفتاة يف تلك املرحلة العمرية؛ لإي�سال ر�سالة هادفة للجمهور باأ�سلوب جاد 

اأو �ساخر. ويف الكثري من الأحيان كان يتم اللجوء اإىل املخت�سني لو�سع اللم�سات النهائية على �سياغة ال�سيناريو، اأو يف 

بع�ض الأحيان كتابة ال�سيناريو كاماًل واإهدائه لدار احلنان كما فعلت الأديبة ال�سعودية الدكتورة هند باغفار.

وكانت متر مراحل الإعداد للم�سرحيات بتدريبات مكثفة خارج اأوقات الدوام الدرا�سي، تبداأ بتجربة اأداء الطالبات اللواتي 

�سيج�سدن �سخ�سيات امل�سرحية، وتتاح لهن م�ساحة لتطوير الن�ض وال�سخ�سيات لت�سفي كل منهن طابعها اخلا�سة على 

ت�ساعد على ر�سم  التي  باأدوات )املاكيري(  املنا�سبة، وال�ستعانة  الأزياء  التن�سيق لختيار  باأدائه، مع  الذي �ستقوم  الدور 

مالمح ال�سخ�سية، فتخرج للجمهور م�سرحية ن�سائية 100% توؤدي فيها الطالبات كافة الأدوار التي قد تتنوع بني دور فتاة 

اأو امراأة اأو رجل. ومل تكن املوؤثرات ال�سوتية غائبة عن م�ساهد امل�سرحية، حيث كان فريق جمعية املو�سيقى يقوم يف العديد 

من امل�سرحيات بعملية اإدخال املوؤثرات ال�سوتية، والو�سالت املو�سيقية اخلا�سة امل�ساحبة للم�سرحيات. ولقيا�ض جناح 

امل�سرحية يف تقدمي ر�سالة هادفة كان يجري عر�سها اأوًل على الطالبات �سمن فعاليات اليوم املفتوح قبل اأن يتم اعتماد 

عر�سها ب�سكل نهائي ومطور يف احلفل اخلتامي. 

وعن جتربة امل�ساركة يف امل�سرحيات تقول الروائية زينب حفني:

»كنت اأحر�ض من خالل الأن�سطة الدرا�سية يف )دار احلنان( على ال�سرتاك يف جمعيتني، الأوىل جمعية التمثيل حلبي له، 



147

والتي كان من اخت�سا�ض اأع�سائها تقدمي بع�ض فقرات حفل نهاية العام، والأخرى جمعية املكتبة، التي كانت متّكنني من 

القراءة والطالع على مدى �ساعتني يف قاعتها الوا�سعة، حيث كانت حتتوي على كتب متنوعة الجتاهات، د�سمة امل�سمون 

اإىل جانب اإمكانية ا�ستعارة الكتب التي اأود قراءتها يف البيت. كنُت اأطلع معلمة اللغة العربية ال�سيدة اأ�سماء احلم�سي على 

ن�سو�سي الأدبية، والتي اأدين لها اليوم بجزء من جناحي يف دنيا احلرف بف�سل ت�سجيعها وتوجيهها يل التوجيه ال�سحيح. 

قالت يل يوًما: �ستكونني يف امل�ستقبل م�سروع كاتبة جيدة، لكن عليك اأن تعي دومًا اأن الأماين ل تتحقق اإّل باجلهد واملثابرة. 

ثم تابعت با�سمة: اأنِت تتقنني اأي�سًا التمثيل، لقد راأيتك على خ�سبة امل�سرح كيف جتيدين تقّم�ض الأدوار، لكن اأن�سحك 

باأل تختاري طريق الفن، فهو درب �سائك ووعر، بجانب اأن عواقبه الجتماعية وخيمة، وعليك اأن توؤمني دومًا باأن »�ساحب 

بالني كّذاب«، كما يقولون يف اأمثالنا ال�سعبية. و�سعت ن�سيحتها ن�سب عينّي، وبالفعل ما اأن اأنهيت درا�ستي الثانوية حتى 

ن�سيت عامل امل�سرح والتمثيل بكل ما فيه، وانغم�سُت يف عامل الكتابة، حبي احلقيقي الذي كانـ  وما زالـ  ي�سغل احلّيز الأكرب 

من فكري ووجداين«.

طالبات املرحلة التح�ضريية يف حفل التخرج
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الإيقاع

دقائق ق�سرية كانت تقدم خاللها كل جمموعة من الطالبات اأداًء اإيقاعيًّا و�سوًرا ا�ستعرا�سية مبهرة وممتعة، ي�سطحنب 

الإفريقية،  القارة  وتتجول يف  بنيوزيلندا،  قد متر  املك�سيك  اإىل  الهند  فمن  العامل.  فنون  مع  خاللها اجلمهور يف جولة 

ومتر بالدول الآ�سيوية قبل اأن ت�سل اإىل اخلليج حيث جرت العادة على اختتام احلفل باأوبريت خليجي ينتهي بالفلكلور 

ال�سعودي، وي�ساحب الطالبات ديكور م�سرحي خا�ض بكل لوحة ا�ستعرا�سية.

الكوالي�س

اأ�سرار احلفل تختفي وراء الكوالي�ض التي ت�سفها اخلريجة اأمل اجلربين فتقول:

»يف الكوالي�ض تعلمنا كيف تتم �سياغة احلدث.. تعلمنا هناك اأن الوقوف حتت الأ�سواء يحتاج اإىل الكثري من العمل بعيًدا 

عن الأ�سواء، وبعيًدا عن ال�سو�ساء.. 

تعّلمنا اأن الإعداد عملية طويلة ودقيقة و�ساقة من اأجل الظهور حلظة..

تعّلمنا اأن العمل �سمن فريق يتطلب من الفرد اأن تكون لديه مرونة عالية..

تعّلمنا اأن العمل كي يخرج بال�سكل املحرتف يتحتم على امل�سارك اأن يعمل بتفاٍن واإخال�ض..

تعّلمنا اأن التن�سيق بني امل�ساركني ميثل اللبنة الأوىل يف التناغم والن�سيابية التي يراها اجلمهور..

تعّلمنا اأن اجلمهور عندما ي�سفق اإمنا ي�سيد بحجم بالعمل واجلهد املبذول، واأننا عندما ن�سفق بعد اأن ي�سدل ال�ستار يف فرحة 

عارمة اإمنا ن�سفق لذلك املكان ولتلك املرحلة التي ل يعرفها اإلَّ َمن كان يوًما هناك، اأو من قد يكون خلف الكوالي�ض«.

انتخابات الطالبة املثالية

عندما اقرتحت ال�سيدة ندى برمدا معلمة اللغة الإجنليزية يف عام 1393/1392هـ على اإدارة املدر�سة اأن يتم �سنويًا تكرمي 

الفتاة املثالية من بني خريجات الثانوية العامة، مل يكن يخطر ببالها اأن تلك الفكرة �ستتحول على يد اإدارة املدر�سة اإىل 

اأول جتربة انتخابية تخو�سها الفتاة ال�سعودية على م�ستوى اململكة .

هكذا بداأت الفكرة، وا�ستمرت نحو عقد من الزمان، حملت خالله )9( طالبات اللقب برت�سيح املعلمات فقط. حتى اأعلنت 

ال�سيدة �سي�سيل ر�سدي يف عام 1400هـ /1401هـ عن وقفة هامة لتدخل تلك التجربة يف مرحلة انتقالية، تقول عنها:
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»كربت )دار احلنان(، كما كربت معها التجربة، ووجدنا اأنه علينا اأن نتوقف ذلك العام لن�ستدرك بع�ض الأخطاء، ونعيد 

�سياغة الفكرة مبا يتنا�سب مع الهتمام الكبري الذي باتت تلقاه من ِقبل الطالبات والأهايل. ومبا يتوافق مع حجم اللقب الذي 

حتظى به الفائزة. فاأردنا اأن تتحول اإىل جتربة انتخابية متكاملة، ي�سارك فيها اجلميع، وت�ستفيد منها املر�سحة والناخبة«.

وقد ت�سمنت نقطة التحّول اإر�ساء ملفاهيم النتخابات، ون�سًرا لثقافتها بني الطالبات، واإعالًنا عن ال�سروط الواجب توافرها 

يف الطالبة املنتخبة، والأهم اإتاحة املجال جلميع الطالبات للت�سويت يف النتخابات.. بل واأذكر اأننا بتلقائية �سديدة يف 

ال�سف الثالث الثانوي عندما اأزف املوعد املنتظر لنتخاب طالبات املرحلة الثانوية للفتاة املثالية قمنا بحملة انتخابية 

ملر�سحتنا ا�ستعلت معها حدة التناف�ض، واكتمل بها الربنامج النتخابي، وهكذا خطوة بخطوة كانت تن�سج التجربة .

التجربة االنتخابية من املجتمع ال�ضغري للمجتمع الكبري 

�ستكون ملى  امل�سهد اجلديد،  ال�سعودية. يف  املراأة  تاريخ  ف�سيئًا على م�ساهد جديدة يف ف�سول  �سيئًا  تفتح  ال�ستارة  »بداأت 

اإدارة  اأعمال ح�سلتا على مقعد يف جمل�ض  �سيدتي  اأول  فهما  البطلتني.  ون�سوى عبدالهادي طاهر  ال�سليمان،  عبدالعزيز 

الغرفة التجارية ال�سناعية يف جدة، منذ ت�سكيلها قبل اأكرث من 60 عامًا تقريبًا، ولتكونا �سوتًا فاعاًل، للمراأة ال�سعودية، كما 

اأنهما �ستعمالن اإىل جانب رجال الأعمال يف و�سع خطة تعتمد على وجود املراأة وم�ساركتها يف اأي قرار اقت�سادي م�ستقبلي«. 

واأنا  2005م. واأنقل اخلرب  اأن ينق�سي عام  اأعلنت وكالة رويرتز خرب الفوز التاريخي يف انتخابات غرفة جدة قبل  هكذا 

اأ�ست�سيف اإحدى الفائزتني يف اأول  انتخابات �سعودية ت�سارك بها الن�ساء على م�ستوى الغرف التجارية، واأذكر باأنهما كانتا 

من خريجات )دار احلنان( وخ�سن التجربة النتخابية على مقاعد الدرا�سة قبل اأن يخ�سنها لحقًا يف احلياة والعمل.

التقيت بال�سيدة ن�سوى طاهر واأنا اأحاول اأن اأتلّم�ض امتدادًا لدار احلنان املدر�سة والتجربة على هذا النجاح الذي حققته 

فتقول:

»باخت�سار لقد �سكلت )دار احلنان( �سخ�سيتي واأن�سجتها، فقد كانت متنحنا احلرية املوؤطرة التي تكفل الإجناز دون اأن 

توؤدي اإىل الفو�سى. وكانت تعّلمنا وتوّجهنا وت�ستمع اإلينا متيحة اأمامنا جماًل وا�سعًا للتفكري والإبداع، ف�سعرنا اأننا جزء 

منها كمجتمع �سغري، وعّلمتنا كيف يجب اأن تكون م�سوؤوليتنا نحو املجتمع واجلماعة. وكان نتاجًا طبيعيًا لذلك اأن ن�سبح 

مبادرات يف خطواتنا بعد اأن عّلمتنا كيف نبادر ون�سارك، ونكون جزًءا من جمموعة العمل، فنخدم جمتمعنا، ونحتفي معًا 

بالإنتاج والإجناز.. وبالرغم من اأن انتخابات الفتاة املثالية كانت على عهدي تبدو يف ظاهرها ب�سيطة اإلَّ اأنها ب�سكل اأو 

باآخر وطنت اأنف�سنا على التناف�ض من اأجل التميز.. وظل بعد تخرجنا ي�سدنا اإىل دار احلنان احلنني والنتماء، فتابعنا 

خطواتها، ومل�سنا تطور فكرة النتخابات وطبقناها يف احلياة«.
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لعل اإ�سارة ال�سيدة ن�سوى طاهر الأخرية نبهتني اإىل اأن اأثر جتارب )دار احلنان( مل يقت�سر على من عا�سرها عن قرب. فقد 

كانت يف الواقع حمط اأنظار املجتمع، وكما ظلت ن�سوى طاهر كخريجة تتابع خطوات املدر�سة، كانت هناك اآلف ال�سيدات 

اللواتي يراقنب تلك التجارب، ويتوافدن على حفالت التخرج ال�سنوية التي تقيمها ليع�سن اأجواء الإعالن عن نتيجة النتخابات 

النهائية للفتاة املثالية. فكانت بذرة زرعتها )دار احلنان( يف قلب املجتمع لرت�سي مفهومًا جديدًا ي�سّمى »النتخابات«.

 

ال�ضروط الواجب توافرها يف الطالبة املثالية 

اأن تكون متفوقة علميا ) امتياز( .  

اأن تكون على م�ستوى خلقي واأدبي طيلة مدة درا�ستها الثانوية، ومل يجِر عليها اأي عقوبة خطية، اأو اإنذار لويل الأمر .  

اأن تكون لها دور فعال وبارز يف الن�ساط املدر�سي .  

اأن تكون الأولوية للطالبة التي اأم�ست درا�ستها البتدائية واملتو�سطة والثانوية بدار احلنان .  

اأن تكون متعاونة ومتجاوبة وحمبوبة من ِقبل زميالتها ومدر�ساتها واإدارتها .   

اأن تكون معروفة على م�ستوى املرحلتني املتو�سطة والثانوية بتفوقها العلمي، وتعاونها، ون�ساطها وح�سن �سريها و�سلوكها.  

     اأن يتم اختيارها من ِقبل جميع طالبات املرحلة الثانوية بق�سميها.. ثم يعزز الختيار بطالبات الثانوية العامة )هذا 

بعد تر�سيح وت�سفية ثالث طالبات اأو اأكرث من الثانوية العامة(.

اأن يوؤخذ الت�سويت النهائي يف الختيار من ِقبل مدر�سات واإداريات املرحلة الثانوية واملتو�سطة باأكملها .  

      ل مانع من اختيار طالبة غري �سعودية اإذا توافرت فيها �سروط الطالبة املثالية، واإن مل تتوافر يف طالبة �سعودية، ولكن 

اإذا ت�ساوت الطالبتان فالأحقية للطالبات ال�سعوديات.

اأن تفوز الأح�سن بلقب الطالبة املثالية، والأخرى تفوز بجائزة  ال�سروط ل مانع من  اإذا تقاربت طالبتان يف توافر      

تقديرية اإذا كانت الأخرى غري �سعودية.

اإذا ت�ساوت يف العالمات النهائية طالبتان �سعوديتان يكون لهما حق الفوز بلقب الطالبة املثالية.  

�سة اأو اإدارية تابعة للمرحلة الثانوية اأو املتو�سطة. اأن ل تكون الطالبة املثالية ابنة مدرِّ  

      التقييم بو�سع عالمات لكل نقطة تتميز بها الطالبة، ويكون جمموع العالمات هو احلد الفا�سل الذي �سيعطي الطالبة 

مثاليتها.
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خطوات تقييم الطالبة املثالية 

1 - امل�ستوى العلمي: يتم حتديد الطالبات ذات المتياز، والمتياز املرتفع من خالل الك�سوفات اخلا�سة بذلك .

2 - بعد اخلطوة ال�سابقة يتم الجتماع مع املديرة لتحديد ال�سروط الواجب توافرها يف الطالبة املثالية .

3 - عر�ض جميع اأ�سماء  الطالبات املر�سحات للقب اأثناء الطوابري .

4 - الن�صاط الالمنهجي )املجموع 20(، واالن�صباط وح�صن الت�صرف املجموع )20 درجة(: 

     يتم التقييم من خالل الإداريــات باملرحلة الثانوية، حيث جتتمع املديرة وامل�ساعدات والإداريــات لإعطاء الدرجات 

للطالبات يف ك�سف منف�سل يدرج به البنود اخلا�سة بالن�ساط الالمنهجي واللتزام وحتّمل امل�سوؤولية حيث يتم تعبئة 

اجلدول بالإجماع .

5 - الدرا�سة يف دار احلنان )املجموع 30(: يتم معرفته من خالل �سوؤون طالبات، حيث يتم حتديد املراحل التي اأمتت فيها 

الطالبة درا�ستها باملدر�سة .

6 - بعد اخلطوات ال�سابقة يتم ت�سفية الطالبات، فيدرج يف الك�سف فقط اأ�سماء الطالبات الالتي ح�سلن على ن�سبة %90 

فما فوق من التقييم ال�سابق، وهن اللواتي ير�سحن من ِقبل املعلمات.

7 - عالقتها بالزميالت وطالبات املدر�سة )15 درجة(، وعالقاتها باملدر�سات )8 درجات(: 

        يتم التقييم من ِقبل املعلمات حيث توزع ك�سوفات على معلمات الثانوية العامة لتعبئة البنود اخلا�سة بالعالقات العامة، 

وبعد تعبئتها من ِقبل كل معلمة، حيث تقيم كل معلمة وفًقا ملا تراه منا�سًبا، ثم تقوم امل�سرفة الجتماعية باأخذ متو�سط 

الآراء وو�سعه يف اجلدول.

8 - عالقتها بالإدارة )7 درجات(: يتم التقييم من قبل الإداريات كل على ِحدة، حيث تقّيم كل اإدارية وفًقا ملا تراه منا�سًبا 

ثم تقوم امل�سرفة الجتماعية باأخذ متو�سط الآراء وو�سعه يف اجلدول .

9 - بعد التقييم ال�سابق تتم عملية )الت�سفية( من قبل الإدارة بتحديد اأ�سماء الطالبات املر�سحات للطالبة املثالية بحيث 

ل يتجاوز عددهن 3 اأو 4 طالبات .

10 - يتم عر�ض الأ�سماء املر�سحة على طالبات املرحلة الثانوية، حيث يوؤخذ باآرائهن، وكذلك يتم عر�ض الأ�سماء على 

املعلمات حيث يوؤخذ باآرائهن .

11 – )) هذه اخلطوات �سرية ((

        يتم فرز اآراء الطالبات من ِقبل امل�سرفة على املدار�ض، ووكيلة ال�سوؤون التعليمية )فقط(، حيث ي�سرب �سوت الطالبة 

يف )1(.
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         يتم فرز اآراء املعلمات من ِقبل امل�سرفة العامة للمدار�ض، ووكيلة ال�سوؤون التعليمية )فقط(، حيث ي�سرب �سوت 

املعلمة يف )2(.

12 – يظل ا�سم الطالبة املثالية �سرًا بني امل�سرفة العامة، ووكيلة ال�سوؤون التعليمية، ول يعلن عنه اإلَّ يف حفل التخرج اأمام 

جميع احل�سور.

قائمة باأ�شماء الطالبات املثاليات من عام 1393/1392هـ اإىل 1425/1424هـ

1 ( م�ساعل ماجد عبدالعزيز اآل �سعود 1393/1392هـ

2 ( رندا حممد عو�ض بن لدن 1394/1393هـ

3 ( مي حممد كمال الدين اأبو ال�سعود 1395/1394هـ

4 ( العنود حممد �سليمان العنرب 1395/1394هـ

5 ( عائ�سة مكرم �سديقي 1396/1395هـ

6 ( منرية خالد اأحمد باحلمر 1397/1396هـ

7 ( نورة عبداهلل حممد باروم 1398/1397هـ

8 ( مها اأحمد ح�سن فتيحي 1399/1398هـ

9 ( نهى مازن اأحمد ال�سقريي 1400/1399هـ

10 ( مل تنتخب 1400هـ /1401هـ

11 ( نادين في�سل �سعيد بن زقر 1402/1401هـ

12 ( منال �سليمان عبدالقادر فقيه 1403/1402هـ

13 ( هناء لقمان حممد يون�ض حكيم 1404/1403هـ

14 ( حنان ح�سن عمر بلخي 1405/1404هـ

15 ( لينا ن�ساأت زكي ها�سم 1406/1405هـ

16 ( �سمر مدين عبدالقادر عالقي 1407/1406هـ

17 ( �سفيقة ال�سريف حممد ال�سنربي 1408/1407هـ

18 ( جهينة حممد عجاج 1409/1408هـ

19 ( �سهر حممد نور بخاري 1410/1409هـ

20 ( ربى حممد عجاج 1411/1410هـ
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21( منى غنيم اأحمد عمران احلربي 1412/1411هـ

22 ( اأمل بندر عبداملح�سن بن جربين 1413/1412هـ

23 ( رنا غازي �سطا 1414/1413هـ

24 ( �سفانة ربيع �سادق دحالن 1415/1414هـ

25( جنوان خالد حممد مرزوقي 1415/1414هـ

26 ( اأروى حممد عجاج 1417/1416هـ

27 ( ابتهال عبدالرحمن العمودي 1418/1417هـ

28 ( نورة نايف حمزة ال�سحلي 1419/1418هـ

29 ( فلوة عبدالكرمي عبدالعزيز اأبوخ�سري 1420/1419هـ

30 ( دعاء عبداحلفيظ بوقري 1421/1420هـ

31 ( حنني عبداحلفيظ بوقري 1422/1421هـ

32 ( دالية حممد ابراهيم قطان 1423/1422هـ

33 ( زينة �سعد الدين القي�سي 1424/1423هـ

34 ( ود طالل عبداهلل اأبوزنادة 1425/1424هـ
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نهــــايـــة وبــــدايـــــة
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اإغــــالق دار احلــنـــان

ثمة �سيء كان قد تغّي، فاإىل جانب ما �سبق الإ�سارة اإليه عن عامل املكان الذي اأّدى اإىل انخفا�ض الت�سجيل يف املراحل 

الأوىل مبدار�ض دار احلنان منذ عام 1412هـ اإىل 1424هـ، تدخلت كذلك عوامل الزمان والإن�سان. وجتدر هنا ال�ستعانة 

بقول الأمية لولوة يف مطلع الباب الثالث:«دار احلنان كانت نتاج قرار اّتخذه الوعي الجتماعي«.

بعد مرور ن�سف قرن من الزمان على تاأ�سي�ض مدار�ض دار احلنان، اأعلنت الأمية �سارة الفي�سل عام 1425هـ يف قاعة 

اجتماعها بالإدارة قرار اإغالق مدار�ض دار احلنان، م�سحوبًا بدمعة �سقطت من عينها حتمل �سورة حلم والدتها عندما 

كان وليدًا، وتبعتها دمعة اأخرى حتمل �سورة الواقع يف يوبيله الذهبي بعد 50 عامًا م�ست على تاأ�سي�ض دار احلنان.

ـ فرتاوح بني م�ساعر حزن و�سدمة وغ�سب  اآنذاك  ـ  كان اخلرب مفاجئًا ووقعه مدويًا، ر�سدته يف نفو�ض خريجات الدار 

يداخلها اإح�سا�ض بالأمل، وتختلط به بع�ض م�ساعر الندم، اأما الوجه الآخر فكان وقفة مع النف�ض مل�ستها عندما توا�سلت ـ 

اآنذاك ـ مع عدد من اخلريجات اأثناء اإعدادي مللف اإلكرتوين عن مدار�ض دار احلنان. وكل ذلك حملته وو�سعه على طاولة 

الأمية لولوة الفي�سل لأ�ستدعي �سفافيتها من جديد، واأبحث عن اإجابة ال�سوؤال احلائر.

ملاذا مت اإغالق دار احلنان؟ 

التاريخ   هي  احلنان(  )دار  اأن  يعتربن  اللواتي  اخلريجات  مب�ساعر  فاأرفقته  العواطف،  من  �سوؤايل  جتريد  يف  اأجنح  مل 

والرمز واملنارة التي انطلق منها اأول نداء لتعليم الن�ساء يف اململكة، فكيف اأغلقت اأبوابها؟ وملاذا؟

قاطعتني َمن متلك الإجابة بهدوء ي�سوبه التعاطف، وتو�سيح يغّلفه ال�سدق فقالت:

اأن ت�سبح يومًا جمرد معلمًا تاريخًا يذكرنا مبناه مبا�سيه، ول جمرد رمز  تاأ�سي�ض )دار احلنان(  »مل يكن الهدف من 

لتجربة خالدة، ول �سرحًا تعليميًا تقليديًا نرفع عليه ا�سم والدي ووالدتي ـ رحمهما اهلل ـ ولكن )دار احلنان( هي ابنة 

هذا املجتمع، اأيقظت بداخله الرغبة بتعليم بناته تعليمًا حديثًا ومتطورًا ومن ثم تفاعلت مع ا�ستجابته، ووا�سلت م�سيتها 

بدعمه وقناعته«.. واأ�سافت:«نعم، لقد اأ�س�ستها والدتي، ولكنها ا�ستمدت ا�ستمراريتها من املجتمع الذي اآمن بدورها. اأمل 

اأخربك منذ البداية اأنها كانت نتاج قرار اتخذه املجتمع؟«. 

ما �لذي تغيرّ �إذن؟

ت�ستطرد الأمية لولوة حديثها قائلة:« الذي تغّي هو كل ذلك جمتمعًا««. 

مل يكن بو�سعي �أن �أ�ستبعد عن تلك �ملكا�سفة كل �لأ�سئلة �لتي تدور يف خاطر �خلريجات، ف�ساألتها �إن كان 
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لفتتاح )كلية عفت( دور يف �إغالق �ملدر�سة، خا�سة و�أنها ��ستخدمت بع�ض مبانيها.. فاأجابت:

اإن�ساء املبنى الكائن يف ق�سر خزام، وكان يت�سع للمدر�سة  »اإطالقًا، لقد كانت اخلطة لتاأ�سي�ض الكلية قائمة منذ اأن مت 

والكلية، ولكن تراجع عدد طالبات املدر�سة يف ال�سنوات الأخية، واجتاه الأهايل اإىل املدار�ض املوجودة يف �سمال جدة 

جعلنا جنري بع�ض التغييات يف تخ�سي�ض املباين«.

تد�خلُت معها مت�سائلة �إن كان �ختيار موقع �ملدر�سة غي موفق منذ �لبد�ية، فاأجابت:

لبناء  تتجه  املدار�ض  الزمن، حيث كانت جميع  املدر�سة كان منا�سبًا لأهدافها يف ذلك  »عندما وقع الختيار على موقع 

مبانيها يف �سمال جدة. ولو كنا اجتهنا معها لنح�سر دورنا على تلبية مطالب الفئة الرثية، ومل تكن لتتوفر مدر�سة واحدة 

تلت  التي  للخم�سة ع�سر عامًا  منا�سبًا  املبنى  كان موقع  ت�سكنها..  اأ�سر كثية  تزال  ل  كانت  التي  املنطقة  جيدة يف هذه 

افتتاحه، وظل �سكان ال�سمال و�سكان اجلنوب ير�سلون بناتهن اإىل املدر�سة.. اأّما بعد ذلك بداأنا نالحظ تراجعًا يف عدد 

الطالبات امللتحقات باملراحل التح�سيية والبتدائية، مّما ي�سي اإىل ان�سحاب فئة مهمة هي �سكان ال�سمال من املدر�سة، 

وهذا اأّدى اإىل فقدان التوازن الذي كنا نحر�ض عليه لتندمج يف املدر�سة خمتلف فئات املجتمع، وتن�سجم وتتفاعل وت�ستفيد 

من الربامج التعليمية اخلا�سة التي كانت تقدمها دار احلنان«.

�سبقتني حيتني ف�ساألتها:

»من َنلوم اإذن؟«

 فاأجابت:

»ل�ست األوم اأحدًا، بل اأتفهم متامًا ما حدث كما اأرجو اأن يتفهم اجلميع اأن القرار قد فر�ض نف�سه علينا.. واأنا على ثقة باأن 

كل من ارتبط بدار احلنان، و�سعر بالأ�سى لإغالقها مل يكن لي�سى باأن ت�ستمر كمجرد مدر�سة دون اأن حتتفظ مبقومات 

التميز والريادة«.

ز�وية  من  تنتقل  �أن  �ختارت  �أنها  ويبدو  بالإر�دة يف نرب�تها،  و�سعرت  �جلدية على مالحمها،  لحظُت 

�لعو�طف و�لتهامات �إىل �لو�قع و�لآلية، فقالت:

ة احلياة.. اأّما دار  »علينا اأن ندرك باأن والدتي ـ رحمها اهلل ـ قد رحلت، واأننا ـ اأبناءها وبناتها ـ قد نرحل بعدها، فهذه �سنَّ

احلنان فيجب اأن تبقى«.. �سمتت للحظات تهياأُت خاللها ل�ستقبال الأمل، ثم ا�ستطردت:« بقرار اأهلها ورغبة خريجاتها 

�ستعود باإذن اهلل، وباآلية تكفل امتداد الرعاية لها من اأ�سرتها الكبية يف املجتمع.. كل من اآمن بر�سالتها �سيحتفل قريبًا 

الأنظمة  اأحدث  بها  تواكب  عودة  لها  نخطط  احلديثة  التعليم  ملفاهيم  باإر�سائها  ع�سرها  يف  ثورة  كانت  وكما  بعودتها، 
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التعليمية والربامج املتطورة لتكون بداية جديدة بحجم البداية القدمية«.

ى �أعلنت )د�ر �حلنان( عن حفلها �لتاريخي يف  متى �ستعود؟.. �سوؤ�ل مل �أحَظ باحل�سول على �إجابته، حترّ

عام 2006م، حيث جمعت خريجات خم�سة عقود من �لزمان لتعلن عن م�سية جديدة �ستنطلق مب�سيئة 

�هلل يف �لعام �لدر��سي 2007-2008م �ملو�فق 1428-1429هـ.

تذكرُت عندها وعد الأمية لولوة، وتذكرت مقولة الأمية عفت ـ رحمها اهلل ـ:

)�أو�سيت �أبنائي وبناتي جميعًا باإمتام م�سروع د�ر �حلنان من بعدي(.

ون�سهد باأنهم قد فعلوا.
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افتتاح املدر�سة اجلديدة

1428-1429هـ ، 2007-2008م

مبنى حي �لزهر�ء
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قـــالـــوا عنهـــا ولهـــا

�مللك في�سل ـ يرحمه �هلل ـ

لقد �سررت مبا راأيت، واآمل اأن يكون التوفيق والنجاح رفيق اجلهود التي تبذل ل�سالح الن�شء ، ف�سريوا على بركة اهلل، 

واهلل معكم ، واجعلوا هدفكم ن�سرة الإ�سالم والعروبة .

�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمي م�سعل بن عبد�لعزيز

يطيب يل اأن اأنتهز الفر�سة ال�سعيدة التي اأزور فيها مدر�سة دار احلنان اخلالدة؛ لأعرب عن �سعوري العظيم ملا مل�سته 

وراأيته فيها من موؤهالت واأدوات قلما يوجد لها نظري.

واإنه لفخر كبري لهذه املدر�سة التي تعترب اأم املدار�ش للبنات يف هذه اململكة الفتية، راجياً من اهلل العلي القدير اأن 

تكون اإحدى الدعائم الكربى لرفع م�ستوى بناتنا، يف ظل رائد النه�سة جاللة امللك في�سل، ول يفوتني اأن اأعرب حلرم 

جاللته امل�سونة عن تقديري وتقدير اجلميع لهذا العمل اجلليل الإن�ساين وعلى راأ�سهن �سي�سيل اإبراهيم ر�سدي.

وفق اهلل اجلميع لرفعة هذا الوطن يف دينه ودنياه .. وال�سالم .

�ساحبة �ل�سمو �مللكي م�ساعل بنت ماجد بن عبد �لعزيز

حا�سل  هو  كما  نف�سي  يف  الأث��ر  تركن  مدر�سات  اأحل��ظ  ومل  وف�سوله،  العلم  متعة  يل  بالن�سبة  تعترب  احلنان(  )دار 

بالن�سبة للدار ومدر�ساتها، ويكفيني اأن اأذكر اأنني حظيت باأن اأكون تلميذة لل�سيدة اأ�سماء احلم�سي، وال�سيدة جالة 

اأباظة، والكثري منهن جزاهن اهلل عنا األف خري.

دار احلنان مل ترتك نف�سي حلظة، فاإىل يومنا هذا اأ�سعر اأنني تركتها ج�سًدا ل روًحا.

اأخرًيا اأ�سكر دار احلنان � رعاها اهلل � فالنف�ش تفي�ش �سوًقا اإىل اأيامها، لكن اعتزازنا باأننا من خريجاتها �سعور متدفق 

ميالأ النف�ش ول يفوقه �سيء.

 �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمي عبد�هلل �لفي�سل ـ يرحمه �هلل ـ 

راأيت ما اأثلج �سدري من م�سروع جبار، وجهد موفق، منح اهلل الوالدة الأجر والثواب وجزاها باجلنة.

طريفة �ل�سويعر

اإن الإجناز املتمّيز اإمنا هو نتاج للجهود املق�سودة، واملتطلعة لتحقيق مزيد من الطموح والأداء البناء.

لقد مل�ست خالل زيارتي ملعر�ش الكتاب اخلام�ش والع�سرين عديًدا من الأبحاث والدرا�سات اجلادة التي جت�سد تكاثف 

اجلهود، وكان هناك اإنتاج فني وتراثي ج�ّسد عديًدا من جوانب الحتفاء بذكرى توحيد اململكة.

متنياتي لكن مبزيد من العطاء املمّيز، ولريِع اهلل جهودكن باخلري والربكة.
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فريدة �حل�سون

اإنه ملن دواعي �سروري وافتخاري اأن اأ�سطر كلمة تقدير و�سكر ملديرة املدر�سة الفا�سلة الأ�ستاذة �سي�سيل ر�سدي، وللقائمات 

على مدر�سة دار احلنان، وذلك ملا مل�سته من جهود مثمرة واإجنازات جبارة يف �سرح �سامخ اعتاد العطاء من اأجل النهو�ش 

مب�ستوى العملية التعليمية والرتبوية، وال�سعي لبناء �سخ�سيات واعية متكاملة تكون لبنات قوية يف جمتمع ناه�ش.

راجني املوىل اأن يكلل اجلهود الدائمة بالتوفيق.

مع عميق تقديري..

�سافيناز حممود ب�سار

اأ�سعدين ما �ساهدت من جهود فيا�سة ومثمرة مبعر�ش اأعمال الطالبات الفنية، واأن�سطتهن املنهجية والالمنهجية 

لهذا العام 1412ه� اإىل جانب الإجنازات املفيدة فيما يخ�ش الأبحاث العلمية متنوعة املوا�سيع. ول ي�سعني اإلَّ اأن اأوجه 

�سكري وتقديري للجهود املخل�سة من جميع القائمات يف جمال الرتبية والتعليم والطالبات على اإجناح هذا العمل 

الهادف، ويف مقدمتهن ال�سيدة �سي�سيل اإبراهيم ر�سدي )امل�سرفة العامة للدار(.

اأ�ساأل اهلل دوام التقدم والتوفيق يف جميع الأعمال.

�سي�سيل �إبر�هيم ر�سدي

دار احلنان كربى بناتي، فقد احت�سنتها طفلة ر�سيعة، ورعيتها خالل �سنوات طفولتها، وتعهدت منوها وتطورها بكل 

العناية والهتمام.. ورمبا كنت �سديدة عليها، وبالأحرى قا�سية خالل فرتة املراهقة، وذلك عندما كانت )دار احلنان( 

يف حّيز التخطيط والتجارب والنتقال من املبنى يف طريق امليناء اإىل مبنى املطار القدمي.

اأّما الآن.. فها هي ذي ابنتي قد كربت، واأدركت ريعان ال�سباب وال�سبا، واأ�سبحت عرو�ًسا فاتنة حمط الأنظار.. تعرتي 

الغرية منها قلوب العرائ�ش.. وتتطلع اإليها ال�سغريات كمثل اأعلى يحبنب الو�سول اإليه.

ال��دار كلهن بناتي..  باأ�سرتها.. فطالبات  اأم تفخر  اأي  اأن يكون �سعور  اأحبتي فيها فهو ل يعدو  اإزاء  اأّم��ا عن �سعوري 

نف�سي من غدون  اإىل  واأحبهن  بناتي  واأغلى  بناتي..  وج��دات  اأمهات  بالتايل  وَم��ن تخرجن منها هن  بناتي..  وبنات 

اليوم زميالت يل يف العمل- �سواء يف دار احلنان اأو اأي جمال يف جمالت احلياة العملية- ي�ساعدننا للنهو�ش بالفتاة 

ال�سعودية، والعمل لرفعة وطننا املعطاء.

                                                                         

من �أقو�ل خريجات عملن يف د�ر �حلنان

فائزة عبد�هلل كيال

 دار احلنان هي امل�سوار الذي ل ينتهي يف حياتي، احتوتني طالبة، فع�ست بني اأركانها اأروع اأيام طفولتي ومراهقتي. 

غر�ست يف اأعماقي كل املعاين اجلميلة، وطبعتني باجلدية والإخال�ش وال�سمري والأمل املتوثب نحو الأف�سل دائماً.

الإخال�ش  فبادلتها  اأعماقي،  الذي طبعته يف  بع�ش  لها  اأرد  اأن  ثانية كموظفة، حاولت  اأن حتتويني  �ساء قدري  وملا 
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واملحبة، وبقيت تلميذة يف حمرابها.

اأتعلم يف كل يوم در�ًسا جديًدا يف فن الإدارة والقيادة املثلى، و�ساأظل فيها كذلك طاملا بقيت حمبتها يف اأعماقي باقية، 

ولطاملا بقيت قدرتي على العطاء باقية اأي�ساً.

�أريج حممد فد�

التحقت بدار احلنان واأنا طفلة يف الرابعة من عمري.. وفيها تعلمت معاين كثرية: احلب.. اللتزام.. حتّمل امل�سوؤولية.

وباحلب عدت لأكون ع�سًوا عاماًل ي�ساهم يف تو�سيل الر�سالة التي من اأجلها وجدت دار احلنان.. ولعلني جنحت!!

و اأردد دائماً ) اأحبك يا اأبله �سي�سيل(؛ لأنها الرمز الباقي اأبدا لدار احلنان.

نور �لهدى لري

دار احلنان هي بيتي الأول والثاين، انتمي اإليها، واأحب كل جدار فيها، وقد تاأكدت من هذا الإح�سا�ش عندما ا�سطرتني 

ظروف مر�سي للغياب ملدة �ستة اأ�سهر خارج جدة.

لهفتي  �سدة  من  العامة  املديرة  ال�سيدة  راأ�سهن  وعلى  من�سوباتها،  كل  اأحت�سن  اأن  اأري��د  اأنني  اأح�س�ست  عودتي  فعند 

وا�ستياقي لكل ركن فيها.

اأدامها اهلل متاألقة دائما.

نور حممد نور رحيمي

رغبت يف اأن تكون دار احلنان املكان الذي اأغر�ش فيه بذور جهدي وعملي.

عبي �أحمد كابلي 

داري احلبيبة.. حبك هوى �سكن �سغاف القلوب، وم�سرية تقدمك منار ي�سيء الدروب، واأ�سمى مطامعي بقاء راية 

عزك اأبد الدهور.

�سهي �سليمان �سالمة

دار احلنان مدر�ستي التي اأراها من زوايا خمتلفة، فقد عرفتها كطالبة.. تعلمت فيها، وكونت اأجمل ال�سداقات التي 

ا�ستمرت معي اإىل اليوم، كما ا�ستمرت ذكرياتي معها واأنا اأقدم فقرات اإحدى حفالتها، اأو واأنا اأ�سارك يف امل�ساجالت 

ال�سعرية التي كانت ت�سعل احلما�ش بني طالبات الق�سمني العلمي والأدبي، اأو واأنا اأحمل علم اململكة يف مقدمة م�سرية 

الك�سافة واأ�سارك يف رحالتها.

وعدت اإليها كمعلمة للغة الإجنليزية، فاأحببتها اأكرث و�سعيت لكي اأجعل طالباتي يع�سن التجربة املميزة التي ع�ستها 

اأول بحث باللغة الإجنليزية يف  باأن يكون طالباتي �ساحبات الريادة يف تقدمي  واأك��رث، وكما علمتني الريادة �سعدت 

اأ�سبوع الكتاب، ومن ثم اأول م�سرحية باللغة الإجنليزية.
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وعندما غادرتها للعمل يف التوجيه الرتبوي، كنت اأ�سعد ب�سماع اأخبارها واأفتخر باأنني ابنتها، واأ�سعر بارتباطي الوثيق 

بها ولزلت.

رول حممد �سكيك 

ق�سيت يف داري اأحلى واأ�سعد اأيام حياتي، فهي احلياة املرحة.

� من اأقوال خريجات دار احلنان

مها �أحمد فتيحي

احلمد هلل رب العاملني الذي جمع ال�سنوات يف ليلة.. جمعنا اهلل يف جنان الفردو�ش بعمل �سالح، وبقلب حمب حتت ظل 

عر�ش الرحمن ويف جوار احلبيب امل�سطفى.. رزقنا اهلل حبه وحب نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم.

و جزى اهلل عنا الأمرية عفت خرياً، والقديرة ال�سيدة �سي�سيل ر�سدي وال�سيدة فائزة كيال.. وجميع املنت�سبات لدار 

احلنان.

 وحياكم اهلل اآل في�سل وبارك لكم يف ما اأعطاكم.

مها عبد �هلل حممد �لدباغ 

دار احلنان موؤ�س�سة هادفة اإىل اأنبل الأعمال واأف�سلها، واإن �ساء اهلل حتقق املزيد ل�سالح الدين والوطن.

�سباح عبد �جلليل برتجي

اأمتنى للدار املزيد من التقدم وال�سري لالأمام يف طريق العلم الذي ينريه لنا اإ�سالمنا وديننا احلنيف.

�إميان عبد �هلل �ل�سانع 

�سعرنا يف دار احلنان بالأمان، و�سلنا فيها اإىل م�ستوى تعليمي رائع، وعندما واجهنا احلياة واجهناها بقوة؛ لأن الدار 

اأ�س�ستنا بقوة فهي بحق اأروع مدر�سة.

هيام �أحمد بنجابي 

كانت دار احلنان �سيًئا مميًزا بالن�سبة يل، فكانت �سرًحا ي�سقل �سخ�سية الطالبة، لي�ش درا�سًيا فقط، بل كانت تهتم 

باجل�سم والعقل وال�سخ�سية، وكانت املدر�سة املتطورة عن زمانها توفر ن�ساطات عديدة منها كرة ال�سلة، وكرة اليد 

بالإ�سافة اإىل احلفالت التي كانت تقام فيها مما اأك�سب اخلريجة �سخ�سية فكانت املدر�سة فخًرا خلريجاتها.

دلل عزيز �سياء 

دار احلنان كانت احل�سن الذي ترعرعت فيه. فهي �سريكة البيت يف بناء �سخ�سيتي، وزرع الطموح والإرادة يف داخلي. 

لن اأن�سى اأبًدا ال�سيدة �سي�سيل ر�سدي، اأحمل لها يف نف�سي الود والحرتام وال�سحبة ال�سديدة والتقدير، وفوق اجلميع 
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جاللة امللكة عفت )رحمها اهلل( التي كانت تهتم بنا جميعا، حتفزنا وت�سد من اأزرنا 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�ساحلة، واأمد اهلل يف عمر ال�سيدة �سي�سيل، وما زلت اأ�سعر بالنتماء اإىل بنات وكيان دار احلنان.

�سارة عبد �لرحيم ق�سقري 

دار احلنان بنت �سخ�سيتي يف ال�ستقاللية. ويف اإبداء الراأي. فقد اأ�س�ستنا وجعلتنا مرتابطات لنا كلمة واحدة، وراأي 

واحد، ن�ساعد بع�سنا بع�سا، وكانت تعطينا احلرية املطلقة.

�سامية عو�د عبد �لغفار 

دار احلنان.. الوطن الأ�سغر، حتت رايتك كانت لنا اأر�ش تزودنا منها بعلم اأ�سبح �سعاًعا لنا يف طريقنا بعد ذلك يف 

املرحلة اجلامعية وما تبعها، وبكل فخر نعتز اأننا من خريجات احلنان.

فاإىل الأمام دوًما باأعلى الدرجات.

هند ر�سا جمل �لليل 

املرحلة املدر�سية تعترب اأجمل فرتة يف حياتي، ودار احلنان يف م�ستواها الأكادميي واأ�س�سها الرتبوي تورث طالباتها 

اأ�س�ًسا هامة يف احلياة ل ميكن توارثها من م�سادر اأخرى، فتغر�ش دار احلنان يف طالباتها اأ�سلوب التعامل والتعاون 

والدبلوما�سية.

�لعنود �حلوطي

الغزير،  والعلم  الوا�سعة،  الثقافة  جانب  اإىل  والنظام،  املعاملة  وطريقة  واحل��ب،  الح��رتام  احلنان  دار  من  اكت�سبت 

واحليوية يف العمل، وحتّمل امل�سوؤولية.

دار احلنان �سهدت حياتي الأوىل واأنا اأحب املا�سي لأنه دار احلنان.

تعلمت من دار احلنان النظام الذي هو اليوم ركيزة حياتي، وقد �سهدت النظام يف الك�سافة والطابور واحل�س�ش، ويف 

كل �سيء. داري الغالية اأعطتنا ثقافة عامة، واأتاحت لنا اللقاء ب�سخ�سيات كثرية وخمتلفة، فنمت بذلك �سخ�سيتنا 

املدر�سة من  يف  �سخ�سيتي  ولقد منت  بالنف�ش،  الثقة  فينا  احلنان غر�ست  دار  العملية.  زال��ت يف حياتنا  وما  القوية 

رحالتنا معها اإىل �سوي�سرا والكويت والإم��ارات. عند ذكراها تنتف�ش م�ساعري.. اأحبها، ومن الوفاء اأن تكون ابنتي 

فيها ولكنه البعد.. بعد املكان ولي�ش ال�سكان.

�أريج مطبقاين 

خمتلفة  جن�سيات  كنا  فقد  التعامل،  فن  وعلمتنا  ربتنا  ولكنها  فقط،  للعلم  لي�ست  هي  مثالية،  مدر�سة  احلنان  دار 

وتاأقلمنا وكنا اأخوات فيها، علمتنا كيف نت�سرف اإذا �سافرنا للخارج وكيف نتعامل مع الأجانب، فهي جمهزة للتاأقلم 
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مع اأي بيئة داخل اأو خارج اململكة.

اأهلتنا للتعامل مع �سعوب اأخرى، واآراء خمتلفة، وثقافات متنوعة فلها ف�سل كبري يف جناحنا.

كنت مراهقة فيها وبالتدرج اأ�سبحت نظرة احلياة اأبعد من املادية، واإمنا نظرة جدية، فاملاديات لي�ست كل �سيء، وبداأت 

اأركز على الأ�سياء املهمة، فاأحببت الريا�سة، �سيطرت على نف�سي فكرة العمل لفائدة النا�ش، وهذا نهج حياتي اليوم.

وعلمتني اأن احلياة اأولويات، فيجب الهتمام باملهم، وترك الأمور التي ل قيمة لها، وعرفت يف دار احلنان اأنني اإذا 

عملت على نف�سي ف�ساأفيد الآخرين حتًما، اإنني اأ�سمي دار احلنان مدر�سة احلياة. علمتنا العلوم والرتبية، وكانت دليل 

حياتي، اأفتقدها اليوم واأفتقد التعامل الأ�سري الذي تعلمته منها، من مدر�ساتها واإدارياتها، فهي اأ�سرة ل يوؤدي املرء 

فيها واجبه فقط، واإمنا تقوم كلها مبن فيها وبيد واحدة لالرتقاء بطالباتها، وهي �سباقة للجديد والأف�سل، ولها 

بعد نظر اأكرث من الآخرين.

�سامية مقبول

لنا،  الثاين  البيت  والتعليم.. مبعناها كبري.. هي  الرتويح  دار احلنان كانت جمال النطالق مع �سديقاتنا، ففيها 

ويف البيت الثاين اأقابل اأنا�ًسا خمتلفني عن البيت، وهذا �سعادة يل، واأنا اأحمل لها يف نف�سي وفاًء كبرًيا، كنت فيها من 

الطالبات املجدات ومن الأوائل.

مها �أركوبي

دار احلنان هي دعائم الإن�سان املتعلم. تلك املدر�سة العريقة اأعطتني كل �سيء. فهي الركيزة والأ�سا�ش الذي تلقيته 

يف تعليمي قبل اجلامعة. اأك�سبتني فوائد علمية، و�سباًل متنوعة يف املعرفة، لأنها مدر�سة وم�سرح ومعار�ش، وريا�سة 

متميزات،  باأنهن  طالباتها  ومتتاز  املتميزة،  الطالبة  �سخ�سية  تتكون  وفيها  متكاملة،  حياة  احلنان  ف��دار  متنوعة. 

متحدثات، واثقات باأنف�سهن، لهن طابع خا�ش، فهي ل تقت�سر على التعلم، بل هي ن�ساط اجتماعي متميز، تعلمنا 

الكثري يف الك�سافة ولعبنا يف طفولتنا، وتعددت م�ساركاتنا الالمدر�سية، وهي مهمة جًدا لتكوين ال�سخ�سية، وبحق اإننا 

حمظوظات لأننا طالبات دار احلنان. فقد ا�ستطاعت املدر�سة اأن تنمي قدراتنا، وت�سعنا على مدرج التفوق يف احلياة.

اأفخر بدار احلنان، واأفخر اأنني من خريجاتها.

هنيدة �سالح �سييف

اإىل طفولتي و�سباي اإىل دار احلنان.. اإىل العمر اجلميل، والذكريات الأجمل.. اإىل ال�سرح العلمي الذي �سيظل اأبًدا. 

�سكًرا لك دار احلنان..

ملك م�سالتي

اإىل م�سدر فخري..

واأحلى ذكرياتي..
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واأ�سا�ش 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�سر�ء �سالح وزنة

اإن الكيان الذي ت�سكلينه يا )حناننا( يف اأنف�سنا اأوجدته اأيام ق�سيناها فيك، فاإذا تلك الأيام ق�ست وحان وقت الرحيل 

عنك..

ذكرانا وجودنا يف اقرتان بوجودك.

واليوم تعودين من جديد، ون�سعى بامتناننا وانتمائنا لنقول لك )ما غبت عنا يوما(

�أريج �إبر�هيم علو�ن

)مني فات قدميه تاه(.. ا�ساأل اهلل اأن يجعلك منارة �ساخمة لنا ولكل بنات اململكة.

واأمتنى اأن ن�سعد بعودتك ونلتقي دائماً يف ظلك كخريجات كما اجتمعنا فيك كطالبات.

دينا ر�سو�ن

دار  مدر�ستي  تذكرت  فا�ست..  حتى  بالذكريات  عيناي  امتالأت  مفكرتي،  يف  �سفحة  واأجمل  اأرق  اإىل  و�سلت  عندما 

احلنان، ومتنيت اأن اأ�سبح ب�سغر حجم احلروف لأدخل يف �سفحة هذه املفكرة واأعي�ش كل ابت�سامة.

مرفت قطب، لينا �ساويل

داري احلبيبة: لو هان عليَّ عمري باأكمله فلن تهون عليَّ �ساعة ق�سيتها يف رحابك..

�سيظل ا�سمك اأجمل حلن اأردده، و�ستبقى ذكراك اأجمل زهرة اأ�ستن�سق عبريها..

ولن متوت زهرتك يف قلبي مادام يفَّ نف�ش يرتدد بني الأرواح، و�ستكونني داري احلبيبة اأغلى مكان يف قلبي طلعت عليه 

�سم�ش ال�سباح.
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�سهام �لبليهد

الأثر  ال�سائعة بني اجلميع  ال�سداقة والألفة  واأج��واء  واإدارتها  الثاين، وكان ملدر�ساتها  دار احلنان منزيل  لقد كانت 

فيها  ف��رتة  اأم�سى  من  اأو  فيها  من  كل  ي�سعر  التي  املوؤ�س�سات  من  احلنان  ف��دار  �سخ�سيتي.  وبناء  تكوين  يف  الكبري 

بالنتماء 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

اأمي احلبيبة دار احلنان.. منبع احلنان.. منار احلنان..

اأ�ستاق لك ولكل من ي�سمهم جدرانك.. نحبك ونحبهم و�سنظل نحبك ونحب كل من ينت�سب اإىل )دار احل�����ن��ان(.

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 �سبك�سي

اإىل اأجمل الذكريات..

اإىل اأحلى اللحظات..

اإىل اأعظم مدر�سة.. مدر�ستنا.. دار احلنان

وتظل م�سريتك يا دارنا دائًما واأبًدا..

منى حميى �لدين �حلرتاين

اإىل اأحلى مدر�سة، واأجمل حياة، واأحلى ذكريات لقاء الأحبة..
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اأمتنى لكم دوام التقدم والنجاح..

و تخريج اأجيال اأكرث من املا�سية.. 

د. ليلى �سالح زعزوع

اإىل دار احلنان..

ذكرى لعبق اأيام تظل يف ذاكرتنا لالأبد..

عمري ق�سيته بني جنبات مدر�ستنا احلبيبة.

�سامية �سلطان

واأخرًيا تالقينا، وجمعتنا الأقدار باأحبتنا..

معلماتنا.. اإدارياتنا.. رفيقات مقاعد الدرا�سة.. جميع الأحبة.

اأ�ساأل اهلل تعاىل اأن يجمعنا يف م�ستقر رحمته، ويجزل عظيم الأجر والثواب حلبيبتنا عفت الثنيان..

ويطيل بعمر �سي�سيل، ويجمعنا بهم يف الفردو�ش الأعلى من جنة اخللد.

نورة �سالح �لز�مل

اإىل مدر�ستي التي اأفتخر بتخرجي منها واإمتام مراحل درا�ستي كلها فيها..

اأحفادها  اأن حتت�سن  دائًما، وذلك ملحوظ بفتح كلية عفت، واأمتنى  التقدم  الوفاء والإخال�ش لها، واأمتنى لها  كل 

باإن�ساء مدر�سة ت�سم جميع املراحل الدرا�سية اإىل اأعلى امل�ستويات التعليمية.

بهاء ح�سن �أبو�لعينني

مدر�ستي احلبيبة.. فيك اأجمل ذكريات عمري واأحالها..

اأمتنى اأن تظلي لنا رائدة دائًما كما عودتنا يف كل املجالت، واإىل الآن مل اأَر ولن اأرى مدر�سة تفوقت عليك.

اأيتها الغالية اأ�ستاق اإليك، واأ�ستاق اإىل كل قطعة حجر يف مبناك، واإىل هوائك، واأمتنى لك الزدهار والتقدم دائما.

د�ليا ن�ساأت ها�سم

مدر�ستي احلبيبة..

يا اأجمل ذكريات حياتي..

يا من فتحت عيني على الدنيا يف اأح�سانها.. اأحبك واأ�ستاق اإليك، لكل ركن فيك..

و نعيد اأجمل ذكرياتنا فيك يف عيون بناتنا اإن �ساء اهلل.

�أ.د. عائ�سة �سعيد �أبو �جلد�يل
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باإذن اهلل جاللة امللك في�سل رحمه اهلل،  اأ�سطر بحروف من حب ووفاء وعرفان للجميل لأ�سرة املغفور له  اأن  اأريد 

وحرمه جاللة امللكة عفت، وكرمياتها �ساحبات ال�سمو الأمريات �سارة ولولوة ولطيفة وهيفاء الفي�سل اأوًل على اإتاحة 

فر�سة التعليم، وثانًيا على فر�سة اللقاء والتكرمي. وتقبلوا خال�ش حبي وتقديري واحرتامي.

عو�طف عبد�حلميد �سويل

�سكري �سيبداأ وينتهي هلل �سبحانه وتعاىل اأن اأكرمني بالنتماء لهذا ال�سرح التعليمي ال�سامخ املميز )نعم املميز(..

�سكًرا اآل في�سل �سكًرا والدة اجلميع ال�سيدة �سي�سيل وكافة القائمني واملن�سوبني لدار احلنان.

�إميان �أحمد �ملدين

مدر�ستي احلبيبة:

�سكًرا لك فقد جعلت منا مثاًل رائًعا يف هذه الدنيا.

نرمني عبد�هلل �أركوبي

مدر�ستي احللوة دار احلنان..

اأحلى مديرة واألذ اأم اأبله �سي�سيل..

�سكًرا على اأح�سن تعليم تلقيته، واأنا فخورة اأن اأقول اأين خريجة دار احلنان.

هو�زن �إ�سماعيل

اإىل مدر�ستي احلبيبة..

ع�سنا فيك اأجمل ذكريات ليتها تعود.

ولكن ذكراك باقية يف اأذهاننا وقلوبنا وحياتنا.

اأجيال  اأجمل �سكر، وندعو لك كل الدعاء، ونتمنى لك كل التوفيق، واأن تكوين يف املقدمة دائًما وتخرجي  ن�سكرك 

واأجياًل. نراك يف حياة اأبنائنا وبناتنا ولك كل التوفيق.

نهلة ر�سا حكيم

اإىل مدر�ستي العزيزة.. اإىل بيتي الثاين.. اإىل اأمي الثانية..

�سكًرا �سكًرا على هذا اللقاء اجلميل الذي اأعاد اإيلَّ اأجمل ذكريات حياتي، واأعطاين دفعة جديدة حلياة جميلة واأماًل 

م�سرقاً لبناتي اإن �ساء اهلل.

الأمام  اإىل  ن�ساأة �ساحلة وتقودهن  بتن�سئتهن  بناتي يف مدر�سة كفيلة  لأ�سع  املدر�سة اجلديدة قريباً  اأرى  اأن  اأمتنى 

دائًما.
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جنو�ن خالد �ملرزوقي

اإىل مدر�ستي احلبيبة الغالية..

مدر�ستي التي اأفخر اأنني اإحدى خريجاتها.. واإحدى طالباتها املثاليات.. اأ�سكرك �سكًرا ل ي�سعه التعبري، وتكفيني اأي 

كلمة للتعبري عن مدى حبي و�سكري وتقديري وعرفاين.. اأحبك.

ندى و�سذى ونور�ن �أبوعوف

اإىل مدر�ستي الغالية على قلبي..

�سعدت جًدا بهذا اللقاء القيم واملليء بالأحا�سي�ش وامل�ساعر، والذي �ساأ�سيفه اإىل �سجل ذكرياتي مع مدر�ستي احلبيبة 

دار احلنان.

متنياتي القلبية ال�سادقة لك يا دار العز واملجد، يا دار املحبة والعلياء ب�سرية م�ستقبلية موفقة ت�ساف اإىل م�سريتك 

التي طاملا �سطرت ول زلنا ن�سطرها مباء الذهب.

طرفة �أحمد �لرتكي

اإىل مدر�ستي احلبيبة دار احلنان..

اأتوجه يف هذه املنا�سبة بجزيل ال�سكر اإىل كل من عّلمني اأو اأر�سدين اأو وجهني يوًما يف هذا ال�سرح التعليمي، واأحب 

اأن اأقول نحن بنات دار احلنان �سنبقى دائًما اأوفياء لك يا دار احلنان؛ لأنك �سنعِت منا �سخ�سيات بناءة مميزة يف كل 

املجالت، واإىل الأمام اإن �ساء اهلل.
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املــــالحــــق

1( �ل�سية �لذ�تية لل�سيدة �سي�سيل �إبر�هيم ر�سدي

      ح�سلت على بكالوريو�ش علوم اجتماعية تخ�س�ش علم اجتماع من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1958م .. وبدًءا من عام 1957م وحتى 

عام 1959م ) اأي قبل التخرج واأثناء درا�سة املاج�ستري ( عملت يف اجلامعة نف�سها كباحثة اجتماعية يف مركز البحوث .

       عام 1380ه� املوافق 1959م انتقلت اإىل اململكة العربية ال�سعودية لتكون بجوار والدها املقيم فيها .

      عام 1381ه� بداأت عملها الر�سمي يف الرئا�سة العامة لتعليم البنات يف املدر�سة الأوىل يف الريا�ش، حيث كان هذا العمل هو املجال الوحيد 

لعمل املراأة اآنذاك .

        عام 1382ه� انتقلت اإىل وزارة العمل وال�سوؤون الإجتماعية يف الريا�ش للعمل كمديرة ملكتب الإ�سراف والبحث الإجتماعي مبوؤ�س�سة ال�سمان 

الجتماعي، واأثناء تلك الفرتة تعرفت على �سمو الأمرية �سارة، والأمرية لطيفة الفي�سل، وعملت معهما يف جمعية النه�سة بالريا�ش ، 

ويوم افتتاح جمعية النه�سة تعرفت على والدتهما �ساحبة ال�سمو الأمرية عفت الثنيان رحمها اهلل .

      عام 1383ه��� بناء على طلب الأم��رية عفت انتدبت من وزارة ال�سوؤون الجتماعية للعمل كمديرة ملدار�ش دار احلنان بجدة، وكانت ت�سمل 

املدار�ش ودار الرعاية .

        �ساهمت الفا�سلة �سي�سيل ر�سدي يف تاأ�سي�ش اجلمعية الفي�سلية اخلريية يف جدة بعد اأن مت حتويلها من التعاونية اإىل الفي�سلية .

       ويف 1416/7/1ه��� تقاعدت من الرئا�سة العامة لتعليم البنات، ولكنها ا�ستمرت تزاول عملها يف اإدارة مدار�ش دار احلنان، والإ�سراف على 

�سري العمل .

ح�سلت املربية الفا�سلة �سي�سيل ر�سدي خالل م�سريتها العملية على �سهادات تقدير من عدة جهات اأبرزها :

عدة �سهادات من الإدارة العامة لتعليم البنات بجدة .    

�سهادة تقدير خا�سة من منظمة العامل الإ�سالمي .    

عدة �سهادات من املنظمة العاملية للعمل املميز.     

International Biographical Center
اجلمعية الفي�سلية اخلريية، اجلمعية الن�سائية اخلريية بجدة .    

ال�سعفة الأكادميية برتبة )فار�ش(، واأخرى برتبة ) �سابط ( من وزارة املعارف / احلكومة الفرن�سية .    

هيئة مكافحة املخدرات ) وزارة الداخلية ( يف اململكة العربية ال�سعودية .    

معهد للتمري�ش مل�ساهمتها يف حملة التمري�ش اأثناء حرب اخلليج الثانية – وزارة ال�سحة .    



172

2( �ل�سية �لذ�تية لل�سيدة فائزة عبد�هلل كيال

تلقت تعليمها املدر�سي يف مدينة جدة يف مدار�ش دار احلنان حتى ح�سلت على الثانوية العامة  .  

ح�سلت على �سهادة البكالوريو�ش من جامعة امللك عبد العزيز يف جدة  عام 1976م .  

( من اجلامعة  الداري  )التحفز   ،) الإداري���ة  التعامالت   (  ،) الفريق  العمل من خ��الل   (  ،) العمل  القيادة يف  ) فن  دورات  ح�سلت على   

المريكية - عام  1993م اإىل 1998م.

دورة ) تنمية مهارات التنظيم وتوزيع العمل ( من معهد الإدارة العامة 1415ه�.  

�لتدرج �لوظيفي :

بعد ح�سولها على الثانوية العامة مت تعينها ر�سميا على وظيفة معلمة يف الق�سم البتدائي ملدة عام ، ثم مت نقلها اإىل عمل اإداري ملدة عام   

اآخر ولظروف خا�سة ا�ستقالت من العمل احلكومي اإىل العمل الأهلي لتعني يف عمل اداري مبدار�ش دار احلنان  .

ح�سلت على وظيفة ) اأخ�سائية اجتماعية( بوزارة املعارف عام 1997 م مقر عملها مدار�ش دار احلنان .  

عينت من قبل املديرة العامة ملدار�ش دار احلنان وكيلة للق�سم الثانوي واملتو�سط عام 1400ه�.  

حتولت الوظيفة من وزارة املعارف اإىل الرئا�سة العامة لتعليم البنات يف 1406ه� . وعليه مت تعيينها ر�سميا كمديرة منتدبة للق�سم البتدائي   

التعليمية ملدار�ش داراحلنان منذ عام  اإدارة مدار�ش دار احلنان للعمل بوظيفة وكيلة عامة لل�سئون  وكانت قبل ذلك قد كلفت من قبل 

1405ه�.

عام  منذ  احلنان  دار  مبدار�ش  واملتو�سط  الثانوي  للق�سم  البنات  لتعليم  العامة  الرئا�سة  من  منتدبة  مديرة  بوظيفة  ر�سميا  تعيينها  مت   

( للعمل كمديرة عامة  املدار�ش )يرحمها اهلل  الثنيان راعية  ال�سموالمرية عفت  1417ه���.. هذا بال�سافة اىل تكليفها من قبل �ساحبة 

جلميع املراحل الدرا�سية مبدار�ش دار احلنان .

طلبت تقاعد مبكر من الرئا�سة العامة لتعليم البنات يف نهاية العام 1421ه�.  

يف عام 2007 م مت تعيينها من قبل �ساحبة ال�سمو امللكي المرية لولوة الفي�سل امينة �سر جلمعية خريجات دار احلنان واإىل حينه .  

�عمال جانبية :

ع�سوة عاملة باجلمعية الفي�سلية الن�سائية يف الفرتة من 1396ه� اإىل 1406ه� .  

ع�سو جمل�ش اإدارة مبدار�ش دار احلنان منذ عام 1401- 1422ه�.  

لها م�ساركة فاعلة يف و�سع اللوائح الإدارية والتنظيمية ملدار�ش دار احلنان، وت�سارك اإداريا وتنظيميا يف جميع املنا�سبات والفعاليات التي   

تقيمها مدار�ش دار احلنان  .   

�لتقدير�ت :

درع دار احلنان للعمل املتميز مع �سهادة تقدير عام 1408ه�  

و�سام الأمرية عفت الثنيان حرم املغفور له امللك في�سل بن عبد العزيز مع �سهادة تقدير بدرجة امتياز مع مرتبة ال�سرف عام 1417ه� .  

درع تكرمي )�سكر وتقدير( من �ساحبة ال�سمو امللكي المرية لولوة الفي�سل راعية مدار�ش دار احلنان عام 2004م املوافق 1425ه�   
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3( نبذة عن �لكاتبة  )ر�نية �سليمان �سالمة(

�ملــوؤهــــالت:

خريجة الق�سم العلمي مبدار�ش دار احلنان 1992-1993م.  

بكالوريو�ش اأدب اجنليزي � كلية الآداب � جامعة امللك عبدالعزيز بجدة عام 1997م .  

�ملـــهــنـــة:

الرئي�ش التنفيذي ملوؤ�س�سة عربيات الدولية  

Arabiyat.com رئي�ش حترير جملة عربيات الإلكرتونية  

�أهــم �لأعمــال و�لإجنــاز�ت:

�ساحبة ورئي�سة موؤ�س�سة عربيات الدولية لتقنية املعلومات، وموؤ�س�سة رانية �سالمة للخدمات التجارية والت�سويقية– منذ عام 2000م حتى   

تاريخه-.

اأ�س�ست �سبكة عربيات التي ت�سم اأول جملة اإلكرتونية عربية - مطلع عام 2000م- .  

رئي�سة حترير جملة عربيات - منذ عام 2000م حتى تاريخه -.  

و�سعت عدد من اخلطط الت�سويقية مع اإدخال مفهوم الرعاية الإلكرتونية للفعاليات املحلية لتكون جنباً اإىل جنب مع الرعاية ال�سحفية   

والف�سائية.

قامت بتطوير الربامج ال�سبكية ملالئمة متطلبات العمل.  

قامت بتدريب عدد من الكوادر ال�سعودية الن�سائية للعمل على اأنظمة الن�سر الإلكرتوين والعمل عن بعد.  

مدرجة مبو�سوعة International who>s who كموؤ�س�سة لأول جملة اإلكرتونية باللغة العربية على �سبكة الإنرتنت -2004م-.  

قدمت عدد من املحا�سرات والندوات وامللتقيات املحلية عن )الن�سر الإلكرتوين( و)الإعالم اجلديد(.  

كاتبة لزاوية اأ�سبوعية ب�سحيفة عكاظ منذ عام 2004م حتى تاريخه.  

�ساركت باجلل�سات التح�سريية للقاء الوطني ال�سابع للحوار الفكري »جمالت العمل والتوظيف: حوار بني املجتمع وموؤ�س�سات العمل«   

2007م.

�ساركت يف ور�سة العمل التي اأقيمت لو�سع اإ�سرتاتيجية �ساملة لتطوير منطقة مكة املكرمة 2007م.  

نائب رئي�ش جلنة تقنية املعلومات بالغرفة التجارية ال�سناعية بجدة – 2008/2007م -.  

ع�سو جلنة �سباب الأعمال بالغرفة التجارية ال�سناعية بجدة – 2008م - .  
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امل�ســـادر واملـــراجــع

مراجع الف�سل الأول

اأ.د حممد بن معجب احلامد – اأ.د م�سطفى عبدالعزيز زيادة – د. بدر بن جويعد العتيبي – د. نبيل عبداخلالق متويل،   )1(

»التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية روؤية احلا�سر وا�ست�سراف امل�ستقبل«، 2005م .

عبدالوهاب عبدالوا�سع، »التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية بني واقع حا�سره وا�ست�سراف م�ستقبله«، 1983م.  )2(

ليلى ه�سام حلبي – �سراب ح�سن �سامي – جمد ماجد مزيك، »النه�سة التعليمية للفتاة ال�سعودية«، 1405هـ، من اأبحاث   )3(

دار احلنان.

�سعبة التطوير الرتبوي بالرئا�سة العامة لتعليم البنات، »م�سية التعليم«.  )4(

جمالت واأبحاث مدار�ض دار احلنان.  )5(
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ن�سيد دار احلنان

ـــــــــداِر احلــــــنــــــاِن يــــ�ــــســــيُء الـــنـــ�ـــســـيـــُد ـــعـــد قــــلــــُب الــــوجــــودب ـــ�ـــس ـــال ــــُف ب ــــت ــــه وي

ــد ــي ــع ــس ـــــــاُن بــــعــــهــــٍد � ـــــــزم �ــــســــَمــــا بــــالــــفــــتــــاة لأَفــــــــــــِق الـــ�ـــســـعـــودويــــ�ــــســــدو ال

ـــــُع نـــــــــوَر الــــهــــدى ـــــرف ــــٌم ي ــــل ــــع �ـــســـدا غـــــــدا ال مــــــا  اإذا  الــــــفــــــتــــــاِة  لــــقــــلــــِب 

الــــيــــدى تــــلــــك  ـــــنِّ  ـــــف ال اإىل  ـــــدي  ـــــه ــــودوي ـــي مـــــهـــــَد اخلــــل ـــن ـــب ـــت  تــــ�ــــســــامــــت ل

ـــوى ـــس � مـــ�ـــســـيـــنـــا  احلـــــــنـــــــاِن  يف  الــــوفــــا هــــنــــا  رحـــــــــــاِب  يف  مـــــعـــــًا  ـــــا  ـــــرن ـــــسِ و�

ــو ــم ــس ــ� ـــمـــا ون ــــرفــــع اأوطـــــانـــــنـــــا لـــلـــ�ـــسّ بــــــــهــــــــا نــــــــحــــــــو فــــــــجــــــــر جــــــديــــــدل

حـــني كـــــــــلِّ  يف  اهلِل  مـــــــن  ـــني ونـــــــرجـــــــو  ـــق ـــي ونــــــ�ــــــســــــاأُلــــــه بـــــالـــــ�ـــــســـــيـــــاِء ال

ـــني ـــن ـــس ـــ� ــــت طــــــــــــوَل ال ــــف ــــع ــــــــٍد مــــــــــع املـــــتـــــقـــــنيدعــــــــــــــاٌء ل ــــــــل بـــــــجـــــــنـــــــِة خ

اآن كـــــــــلِّ  يف  فــــيــــ�ــــســــل  مـــــان وذكـــــــــــــــــراَك  ـــــزَّ ال ـــًة يف  ـــل ـــع ـــس � لــــنــــا  �ـــســـتـــبـــقـــى 

ــــــــــٍي كـــــمـــــا الـــــــنـــــــيان ــــــوجــــــودوقــــــــــــــــــدوَة خ ـــــــني ال ـــــــِة ب ـــــــروب ـــــــع ــــــزِّ ال ــــــع ل
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للعال دار احلنان

للعال دار احلنان 

فوق هامات الزمان   

اأنت درب للتي 

تن�سد العليا مكان   

ا�سمك املجد على كل ل�سان 

نلت فخرًا وا�سلي حتى العنان   

لي�ض بدعًا فابن للن�سئ الكيان 

وملن ترجو من العلم ال�سمان    

هذي)جدة( يف زهو وحبور 

يف حماها الدار اإ�سعاع ونور   

فاأعيدي املجد بدرًا للبدور 

دمت يا )عفت( ح�سنًا لالأمان   

اإن لالأجماد يف التاريخ وقفة 

توجت عنوانها بالفخر )عفت(   

خطوة مدرو�سة ل حم�ض �سدفة 

�سرح علم �سامخ �سع وبان   

تيهي فخرًا اأخت يا ذات احلجال 

منهل العلم تفجر ، فهو مف�سوح املجال   

ل تواين اأو تواكل ، واحمقي ا�سم املحال

في�سل العلم تاألق ، اب�سري اآن الأوان   
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الخـــاتـمـة
.. بداية جديدة

مجمع مدارس دار الحنان الجديد
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