الف�صل الرابع
البدايات الأولى
لت�أ�سي�س المدر�سة
الوطنية والأهداف
العامة لت�أ�سي�سها

الف�صل الرابع
البدايات الأولى لت�أ�سي�س المدر�سة الوطنية
او ًال  -فكرة الت�أ�سي�س:
لقد انطلقت فكرة ت�أ�سي�س المدر�سة الوطنية الجعفرية لدى �أ�صحابها من منطلق ديني بحت وذلك �إيمانا ب�أن
الم�سلم ال يكون م�سلما بحق �إال �إذا اتقى اهلل في �إخوانه من الم�سلمين وعمل جاهد ًا على نفعهم و�صالحهم ،بما �أنعم
اهلل عليه من المال والجهد ،والأخذ ب�أيديهم �إلى طريق الهدى والر�شاد .وكان هذا المنطلق الديني �إيذانا بالبدء في
بلورة فكرة الت�أ�سي�س لمدر�سة يتلقى فيها �أبناء الم�سلمين العلم لينير لهم دروب الخير وي�ضعهم على الطريق القويم.
وال �شك �أن هذه الفكرة ال�صائبة قد جاءت اقتدا ًء ب�أعمال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم الجليلة ،والذي كان قد
ا�شترط على �أ�سرى الم�شركين الذين ال يملكون الفدية �أن يع ِّلم كل منهم ع�شرة من �أبناء الم�سلمين مقابل �إطالق
�سراحهم  .وكذلك امتثا ًال لأمر اهلل عز وجل الذي �أنزل على ر�سوله الكريم �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �أول �آياته من
القر�آن الكريم قائ ًال له ولأمته من بعده } :اقر�أ با�سم ربك الذي خلق .خلق الإن�سان من علق ،اقر�أ وربك الأكرم،
الذي علم بالقلم ،علم الإن�سان ما لم يعلم{� .صدق اهلل العلي العظيم.
والجدير بالذكر �أن �إن�شاء المدر�سة الوطنية الجعفرية لم يكن بدافع مادي �أو منفعة مادية ،و�إنما بدافع ديني
�إن�ساني تمثل في الأخذ بيد كل من يريد �أن يتلقى العلم ومد يد العون له ،بهدف �إدراك ما يدور حوله من �أمور في
حياته ،والوقوف على معرفة ما هو متاح من �أ�سرار هذا الكون البديع ،التي ال ي�صل �إلى معرفتها �إال من �أدلى بدلوه في
بحر العلم والمعرفة و�سبر �أغواره ،وهم العلماء الذين ذكرهم اهلل تقدير ًا لجهودهم بقوله} :قل هل ي�ستوي الذين
يعلمون والذين ال يعلمون {......وقوله تعالى�} :إنما يخ�شى اهلل من عباده العلماء{ �صدق اهلل العلي العظيم.
�إن �إن�شاء هذه الم�ؤ�س�سة التعليمية كان وليد الحاجة الما�سة وال�ضرورة الملحة �إلى التعليم� ،إذ لم تكن هناك
مدار�س تعليمية �سوى مدر�ستين فقط وهما :المدر�سة المباركية ،والمدر�سة الأحمدية ،كما ذكرنا �آنفا.
ولو عدنا �إلى الوراء قليال ،لأمكننا الوقوف على مدى الجهود الم�ضنية التي بذلت من قبل كويتيين ف�ضالء �أدوا
بكل �أمانة و�إخال�ص ر�سالتهم نحو دينهم ووطنهم و�أمتهم .فهذه المدر�سة التي حملت لواء العلم م�شع ًال ي�ضيء طريق
العلم والمعرفة في وقت كان فيه ظالم الجهل حالكا ،والتي ال تزال ت�شق طريقها بكل ثبات واقتدار ،هي خير دليل على
�صدق ووفاء ه�ؤالء المخل�صين من الرجال الذين �أخذوا على عاتقهم هذه الم�سئولية الج�سيمة ،والذين �ضحوا من �أجلها
ب�أموالهم وراحتهم في �أوقات ال�ضيق ،وفي �أحلك الظروف.
ولن�ستعر�ض مع ًا دور ه�ؤالء الرجال المخل�صين الذين تبنوا فكرة ت�أ�سي�س هذا ال�صرح التعليمي ال�شامخ وكذلك
الذين �شجعوا على ت�أ�سي�سه مادي ًا ومعنوي ًا:
هّ
ن�صرالل معرفي �أول من تبنى فكرة ت�أ�سي�س هذا ال�صرح التعليمي
 - 1لقد كان المرحوم الحاج �أحمد محمد ح�سين
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كر�س في �سبيل ذلك كل ما لديه من مال وجهد ،هادف ًا من وراء
ال�شامخ ودعا �إلى تنفيذه على نفقته الخا�صة .وقد ّ
ذلك الر�ضا والقبول من اهلل تعالى �أوال ،ثم خدمة �أبناء وطنه و�أمته الإ�سالمية ثانيا .وقد �أوحى له بهذه الفكرة
ال�سيد محمد العادلي النجفي والذي كان موجود ًا في الكويت �آنذاك.
� - 2أما �أول الم�شجعين والمتحم�سين لهذه الفكرة مادي ًا ومعنوي ًا فقد كان المغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ �أحمد الجابر
ال�صباح حاكم الكويت �آنذاك� .إذ كان �أول المتبرعين لإن�شاء هذه الم�ؤ�س�سة التعليمية الفريدة في نوعها في ذلك
الوقت ،حيث تقدم بمبلغ �ألفي روبية وكان ذلك بتاريخ  1358/12/17هـ الموافق 1940/1/27م.
� - 3أما المرحوم الحاج محمد رفيع ح�سين معرفي فقد كان �أكثر الممولين لها على مدى العقود المختلفة.

افتتاح المدر�سة:
لقد تم في عام  1357هـ الموافق  1938م
�إن�شاء المدر�سة الوطنية الجعفرية ،وهي
�أول مدر�سة نظامية �أهلية في دولة الكويت.
وجرى حفل االفتتاح يوم الجمعة الثامن
ع�شر من ذي الحجة  1357هـ الموافق 7
فبراير  1939م ،حيث وجهت الدعوة من
م�ؤ�س�سي المدر�سة �إلى المغفورله �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �أحمد الجابر ال�صباح ،ليكون
االفتتاح على يديه .فانتدب ال�شيخ عبداهلل
الجابر ال�صباح نيابة عن �سموه .وقد ح�ضر
لوحة للفنان الكويتي �أيوب ح�سين ر�سمها في  ، 2006/5/7وتبدو في اللوحة �صورة
المدر�سة الوطنية الجعفرية عند �إن�شائها عام  1938قرب ق�صر ال�سيف وهو منزل
الحفل ال�شيخ علي الخليفة ال�صباح ،وال�شيخ
المرحوم � /إ�سماعيل محمد علي حيدر معرفي
عبداهلل الخليفة ال�صباح ،وعدد من رجال
الدين والعلماء والوجهاء والأعيان والتجار.
وقد �أقيم الحفل بالمبنى الأول للمدر�سة
بمنطقة الو�سط (قرب ق�صر ال�سيف) يوم ال�سبت  18من ذي الحجة  1357هـ الموافق 1939/2/7م ،الذي ي�صادف
«يوم الغدير».
وكان هذا الحفل هو الأول من نوعه في دولة الكويت� ،إذ �ألقيت فيه بع�ض الكلمات والق�صائد ال�شعرية ،بحيث بدا
وك�أنه منتدى فكري �أدبي رائع .ومن �أبرز هذه الكلمات والق�صائد :
٭ كلمة لف�ضيلة ال�شيخ عبداهلل النوري رحمه اهلل.
٭ ق�صيدة �شعرية ر�صينة ل�سماحة العالمة ال�سيد � /إبراهيم جمال الدين.
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وقد تم خالل حفل االفتتاح تكوين عدد من اللجان الإدارية والإ�شرافية مهمتها العمل على تحقيق الأهداف المتوخاة
من ت�أ�سي�س المدر�سة الوطنية الجعفرية .وقد ت�شكلت هذه اللجان على النحو التالي - :
�أ  -اللجنة الإدارية وت�ضم في ع�ضويتها :
ال�سيد  /احمد محمد ح�سين معرفي
ال�سيد  /من�صور مو�سى المزيدي
ال�سيد  /ال�سيد ها�شم ال�سيد �أحمد بهبهاني
ال�سيد  /محمد رفيع ح�سين معرفي
ال�سيد  /علي حاج عبدالكريم �أبل
ال�سيد � /أحمد المحميد
ال�سيد  /ح�سن الحمر
ال�سيد  /محمود الحاج جوهر حيات
ال�سيد  /عبدالر�ضا حاج محمد علي �آل قا�سم
ال�سيد � /سيد محمد العادلي

رئي� ًسا
�أمين ًا لل�صندوق
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

ب  -اللجنة الإ�شرافية (الناظرة) وت�ضم في ع�ضويتها - :
ال�سيد عبدالكريم �أبل
ال�سيد جوهر حيات
ال�سيد يو�سف بهبهاني
ال�سيد ح�سين �سلطان بهبهاني
ال�سيد مو�سى المزيدي
ال�سيد �أحمد القالف
ال�سيد �آغا علي بهبهاني
ال�سيد عبدالكريم الحاج قا�سم
ال�سيد محمد علي ال�شمالي
ال�سيد رجب بن ح�سن �صادق
وكان العمل الرئي�س لهذه اللجنة يتمثل في جمع التبرعات ور�صدها للغايات النبيلة التي تخدم المجتمع وتفتح �آفاق
التعليم �أمام طالبي العلم من �أبناء الم�سلمين في هذا الوطن .وقد غطت المبالغ التي تم جمعها �إيجار وم�صروفات
المدر�سة ل�سنوات �أربع.
ولما لم يتبق في �صندوق المدر�سة المالي من الر�صيد ما ي�سمح با�ستمرار العمل في هذا ال�صرح التعليمي ،ظهرت
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�شهامة الرجال التي عادة ما تبرز في مثل هذه المواقف ،فقد تف�ضل �سماحة العالمة ال�سيد  /جواد المو�سوي القزويني
رحم ُه اهلل بتوجيه دعوة عامة لجميع التجار والأعيان والوجهاء من �أهل الكويت لالجتماع في بيته ،ليعر�ض عليهم الأمر
في �أ�سلوب يدل على مدى حبه لعمل الخير والتفاني في تحقيقه .وت�سابق الجميع في تجاوبهم للتبرع ب�سخاء ،وتم جمع
مبلغ منا�سب ي�سمح با�ستمرار الم�سيرة التعليمية في هذه الم�ؤ�س�سة انطالق ًا من دافع �إن�ساني ،حيث لم يكن هناك
م�صروفات �أو ر�سوم مدر�سية يقوم الطالب بت�سديدها نظير درا�ستهم .فقد كانت الدرا�سة بالمجان امتثا ًال لقوله تعالى:
}مثل الذين ينفقون �أموالهم في �سبيل اهلل كمثل حبة �أنبتت �سبع �سنابل في كل �سنبلة مائة حبة ،واهلل ي�ضاعف
لمن ي�شاء واهلل وا�سع عليم{ �صدق اهلل العلي العظيم� .سورة البقرة �آية رقم 261
�أما بالن�سبة لرواتب المدر�سين والعاملين في المدر�سة ،فكانت تدفع �أي� ًضا من تبرعات �أهل الخير المخل�صين.
ولي�س �أدل على ذلك مما قام به الحاج  /يو�سف محمد ح�سين بهبهاني حينما عر�ض عليه الأمر وعلم ما في ميزانية
المدر�سة من عجز ،فقد بادر بالتعهد بت�سديد هذا العجز ،والمداومة على دفع مبلغ خم�سمائة روبية �شهري ًا ل�صالح
ال�صندوق المالي للمدر�سة.

تطوير م�ستوى المدر�سة
بعد انتقال الحاج � /أحمد الحاج محمد ح�سين معرفي �إلى جوار ربه ،وهو الم�ؤ�س�س الأول للمدر�سة الوطنية الجعفرية،
خلفه ابن عمه الوجيه الحاج  /محمد رفيع ح�سين معرفي في حمل لواء هذه الر�سالة التعليمية النبيلة ،التى كان �أه ًال
لحملها .فقد عمل بجد واقتدار وا�ضع ًا ن�صب عينيه �شعار ًا ال يحيد عنه وهو «الأمانة والإخال�ص في �أداء الواجب» .فكان
نعم من يقود الم�سيرة ويحقق �أهدافها ،والدليل على ذلك ما حظي به من احترام وتقدير الجميع ،بحيث �آزره بقية
الأع�ضاء في همة ون�شاط للنهو�ض بهذا ال�صرح التعليمي العريق و العمل على تطويره ورفع م�ستواه.
ففي عام  1373هـ الموافق عام  1952م وفي نطاق التطوير
الم�ستهدف ،اقترح الحاج  /محمد رفيع ح�سين معرفي ،وال�سيد ها�شم
ال�سيد �أحمد بهبهاني فكرة �إقامة بناء خا�ص للمدر�سة بدال من المبنى
الم�ؤجر .وقد القت هذه الفكرة ال�صائبة اال�ستح�سان والقبول من
الجميع وتم االتفاق على تنفيذها.
وكانت �أولى الخطوات المباركة نحو تحقيق هذا الهدف النبيل
�شراء قطعة من الأر�ض مقام عليها �سبعة بيوت في �شارع الميدان
الم�سمى ( �شارع �أبوعبيدة )  ،وذلك لإقامة المبنى الجديد للمدر�سة
على هذا الموقع .وكان هذا المبنى بمثابة المبنى الثاني
للمدر�سة،حيث كان المبنى الأول الذي بد�أ عليه الت�أ�سي�س (عدا ملحق
المدر�سة الوطنية الجعفرية قرب دوار البركة في ال�شرق) للحاج/
�إ�سماعيل محمد علي حيدر معرفي.
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مبنى المدر�سة الوطنية الجعفرية ب�شارع الميدان
الم�سمى (�شارع �أبو عبيدة)

وبمرور الوقت انتقل عدد من م�ؤ�س�سي المدر�سة �إلى رحمة اهلل تعالى تاركين خلفهم ذكرى طيبة وعم ًال خير ًا
باقيا .فقام الحاج  /محمد رفيع ح�سين معرفي بالدعوة �إلى عقد اجتماع عام بمبنى المدر�سة ،ح�ضره العديد من كبار
التجار والوجهاء �آنذاك وتم من خالله انتخاب �أع�ضاء جدد عن طريق التر�شيح واالقتراع .بعد ذلك فتح باب التبرع
ل�صالح المدر�سة ،وت�سابق �أهل الخير في العطاء الجزيل .و�إن دل ذلك على �شيء ف�إنما يدل على ما يت�سم به �أهل
الكويت من �صفات الخيـر والإح�سان والبذل لوجه هّ
الل تعالى.
وقد تج�سد ذلك العطاء الخير في جمع حوالي ن�صف مليون روبية وهو مبلغ ال ي�ستهان به في ذلك الوقت  .وتخليد ًا
لذكرى ه�ؤالء الأخيار الذين جادوا ب�أموالهم من �أجل توفير �سبل التعلم لأبناء هذا الوطن ،ف�إننا في هذه المنا�سبة وهي
منا�سبة مرور اثنين و�سبعين عام ًا على �إن�شاء هذه الم�ؤ�س�سة التعليمية ،ن�سجل بكل تقدير واعتزاز �أ�سماءهم ب�أحرف من
نور .وال ي�سعنا في هذا المقام �إال �أن نقدم لهم كل �آيات ال�شكر واالمتنان على ما قدموه ،وندعو لهم بالخير وح�سن
الجزاء داعين لهم قائلين «جزاكم اهلل خير الجزاء على ما قدمت �أيديكم من خير» .و�صدق ر�سولنا الكريم عليه و�آله
في وفي �أمتي �إلى يوم الدين» .
الطيبين الطاهرين و�صحبه الميامين �أزكى ال�سالم حين قال « :الخير َّ
و�إليك عزيزي القارئ قائمة ب�أ�سماء ه�ؤالء الأخيار الذين بادروا �إلى تقديم العون للمدر�سة - :
الم�س�ؤول الأول عن المدر�سة
	ال�سيد محمد رفيع ح�سين معرفي
	ال�سيد �سيد ح�سن ال�سيد �أحمد بهبهاني
	ال�سيد يعقوب يو�سف بهبهاني
	ال�سيد عبدالح�سين عبدالكريم معرفي
	ال�سيد طالب �سيد عبدالنبي بهبهاني
	ال�سيد �إ�سماعيل �سيد عبدالنبي بهبهاني
	ال�سيد ها�شم الحاج �أحمد بهبهاني (�أوالده)
	ال�سيد زيد عبدالح�سين الكاظمي
	ال�سيد جواد يعقوب �أبوالح�سن بهبهاني
	ال�سيد حيدر يعقوب �أبوالح�سن بهبهاني
	ال�سيد عبداللطيف حاج جوهر حيات
	ال�سيد من�صور ح�سين قبازرد
	ال�سيد عبا�س �آغا على بهبهاني
	ال�سيد ح�سن عبا�س ال�صراف
	ال�سيد عبدال�صمد عبداهلل معرفي
	ال�سيد عي�سى حيدر �آل ر�شيد بهبهاني و�إخوانه
	ال�سيد مو�سى عبدالح�سين على نقي
	ال�سيد خليل علي د�شتي
	ال�سيد علي ال�سيد ح�سين خاجة
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	ال�سيد علي نقي كرا�شي
	ال�سيد يو�سف بهبهاني (ورثته)
	ال�سيد ح�سن م�شهدي �أحمد
	ال�سيد �سيد ح�سين �سيد ها�شم بهبهاني
	ال�سيد �إبراهيم ح�سين معرفي
	ال�سيد محمد جواد ح�سين معرفي
	ال�سيد عبا�س ميرزا ح�سين
					
	ال�سيد جا�سم ال�سقاي
	ال�سيد عي�سى ح�سين اليو�سفي				
وهكذا تتوا�صل م�سيرة الدعم والعطاء الخير والتطور الم�ستمر لهذه الم�ؤ�س�سة التعليمية .فقد قام الحاج محمد
رفيع ح�سين معرفي ب�شراء العقار في منطقة القاد�سية وم�ساحته حوالي �ألفي متر مربع من وزارة المالية .وقد تم قيد
قيمة العقار على ح�ساب الم�صروفات الأميرية وذلك بتاريخ  1961/4/6م .وكان ذلك في عهد المغفور له �سمو ال�شيخ
عبد اهلل ال�سالم ال�صباح ،وبكتاب موثق من �سمو ال�شيخ جابر الأحمد الجابر ال�صباح �أمير البالد ،والذي كان في ذلك
الوقت ولي ًا للعهد ورئي� ًسا لمجل�س الوزراء .وقد تم ت�سليم هذا الكتاب �إلى رجل الخير والتقوى الحاج /محمد رفيع
ح�سين معرفي الذي �ضرب �أروع الأمثلة في البذل والعطاء وحبه للخير ،والعمل المتوا�صل لي ًال ونهار ًا ليعم الخير �أبناء
هذا الوطن ،حيث قام بالتعهد ببناء هذا المبنى على نفقته الخا�صة مردد ًا في �أعماق نف�سه الم�ؤمنة }اللهم بارك لنا
في �أعمالنا ،اللهم �إنا ال نبغى �إال ر�ضاك{ ،اللهم ار�ض عنه واجزه خير الجزاء .وبهذا العمل المخل�ص والجهد الرائع
تم ت�شييد المبنى وانتقال المدر�سة �إليه بكامل �أجهزتها وذلك في بداية العام الدرا�سي 1965/ 64م.٭

٭ �صورة لمبنى المدر�سة الوطنية في منطقة القاد�سية
٭ نعتذر عن عدم توافر �صور للمباني القديمة للمدر�سة الوطنية الجعفرية.
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وقد كان المبنى م�ؤلف ًا من دورين كل دور ي�شتمل على �ستة ف�صول درا�سية م�ساحة كل ف�صل درا�سي ()36
متر ًا مربع ًا عدا المرافق التالية :
�أ  -ثالثة مختبرات للعلوم م�ساحة كل مختبر  60متر ًا مربع ًا.
ب  -ثالثة مرا�سم لمختلف المراحل الدرا�سية.
		
ج  -عيادة �صحية خا�صة.

د  -م�سجد.

هـ  -مكتبة.

و  -مختبران للحا�سوب.

وفي منت�صف ال�سبعينات وعندما تزايدت �أعداد الطالب تم بناء الدور الثالث وبع�ض المرافق الأخرى لخدمة
العملية التعليمية وقد �أوقف الحاج /محمد رفيع ح�سين معرفي في حياته المبنى بكامله ل�صالح المدر�سة.
�أما بالن�سبة للمبنى الحالي للمدر�سة فقد بد�أت �أعمال ت�أ�سي�سه في عام 1988م ،وتم افتتاحه في الثامن من �شهر
مار�س عام  1990م .وال يزال قائم ًا �صرح ًا �شامخ ًا ي�ؤدي مهامه التعليمية وفق الغايات والأهداف النبيلة التي �أن�شئ من
�أجلها ،فقد انتقلت المدر�سة �إليه في منت�صف العام الدرا�سي 1990/89م وتحديد ًا مع بداية الف�صل الدرا�سي الثاني
من ذلك العام .وذلك بعد �أن �أ�صبح المبنى القديم في منطقة القاد�سية ال يت�سع لهذه الأعداد الهائلة ،فتقرر بناء
مدر�سة �أحدث و�أو�سع في منطقة حولي وعلى م�ساحة �أربعة �آالف مترمربع للمرحلتين المتو�سطة والثانوية ،على �أن تعاد
المرحلة االبتدائية مع بداية العام الدرا�سي 1991/90م �إلى المبنى القديم في منطقة القاد�سية بعد ترميمه و�إعداده
�إعداد ًا جيد ًا ليتنا�سب مع المرحلة الإبتدائية .وبالفعل بد�أت عملية الترميم في الحال وذلك اعتبار ًا من �أول فبراير
 1990وتم االتفاق على �أن يتم �إنجازها وت�سليمها في �أول �أغ�سط�س 1990م.

المبنى الجديد للمدر�سة الوطنية (حولي) والذي تم افتتاحه في العام الدرا�سى 1990/89
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غير �أن الغزو العراقي الغا�شم على دولة الكويت قد عطل كل �شىء و�أوقف عجلة الحياة والتطور فيها .وبعد
التحرير مبا�شرة وخروج القوات الغازية من �أر�ض الكويت بد�أت عملية الترميم للمبنيين :القديم والجديد حيث
ا�ستخدما �أثناء فترة الغزو كمقر للقوات الع�سكرية �ش�أنهما �ش�أن �أغلب المدار�س ودور العلم في الكويت .و�أعيد افتتاح
المبنى الجديد في منطقة حولي في ال�سنة الأولى بعد التحرير ( �سنة الدمج )  1992/91حيث در�س الطلبة فيها مناهج
�سنتين درا�سيتين في عام واحد .وال عجب عزيزي القارئ ،فه�ؤالء هم �أهل الكويت� ،أهل خير وعطاء ،ال ي�ألون جهد ًا وال يتوانون
�أبد ًا في تلبية نداء الواجب ،حينما ي�سمعون نداء الخير «حي على خير العمل» ،فيجيبون « لبيك فهذا ف�ضل اهلل » فتحية �إكبار
و�إجالل له�ؤالء الرجال الكرام .وحيث ال يت�سع المقام لذكر كل من تبرع لهذا الم�شروع الخيري الإن�ساني الكبير ،ف�إننا
نتقدم لهم باالعتذار ،لأن ذكر جميع هذه الأ�سماء يتطلب كتاب ًا خا�صا .ولذا ال ي�سعنا هنا �إال �أن نتقدم �إلى جميع ه�ؤالء
ال�شرفاء والمخل�صين من الرجال ،ب�أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان على ح�سن �صنيعهم الذي لم يهدفوا من ورائه �إلى
�سمعة �أو �شهرة ،و�إنما كان ديدنهم �إر�ضاء اهلل تعالى وحده.

�صور من حفل افتتاح المدر�سة الوطنية فـي العام الدرا�سي /
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الدكتور يعقوب ال�شراح وهو يق�ص �شريط افتتاح المدر�سة الوطنية في
مبناها الجديد ،بح�ضور ال�سيد عبدالفتاح معرفي ومدير �إدارة التعليم
الخا�ص ال�سيد عبد اهلل مهنا وبع�ض �أ�صحاب المدار�س الأهلية

�صورة تو�ضح جانباً من الح�ضور بمنا�سبة حفل افتتاح المبنى الجديد
للمدر�سة الوطنية ت�ضم ال�سيد عبدالفتاح معرفي والدكتور يعقوب ال�شراح
ولفيفاً من �أولياء الأمور

ال�سيد عبدالفتاح معرفي يكرم مدير �إدارة التعليم الخا�ص ال�سيد عبداهلل
مهنا بمنا�سبة افتتاح المدر�سة الوطنية.

ال�سيد عبدالفتاح معرفي يكرم ال�سيد باقر عبدالخ�ضر معرفي بمنا�سبة
افتتاح المدر�سة الوطنية كواحد من �أقدم طالب المدر�سة.
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ال�سيد دكتور يعقوب ال�شراح يلقي كلمة بمنا�سبة افتتاح المدر�سة الوطنية
في مبناها الجديد

جانب من المدعوين بمنا�سبة افتتاح المدر�سة الوطنية

ال�سيد عبدالفتاح معرفي يكرم ال�سيد عبد الرحمن العقيل مراقب
المدار�س العربية بمنا�سبة افتتاح المدر�سة الوطنية

ال�سيد عبدالفتاح معرفي يكرم م�صمم المبنى الجديد المهند�س ال�سيد/
جا�سم محمد ح�سين قبازرد

تكريم الطالب م�صطفى نورالدين بمنا�سبة افتتاح المدر�سة الوطنية

مجموعة من الطلبة في ن�شيد «نبي الهدى» بمنا�سبة �إفتتاح المبنى
الجديد المدر�سة الوطنية
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موا�صفات مبنى المدر�سة الوطنية في حولي
يت�ألف مبنى المدر�سة الوطنية الحالي من ثالثة �أدوار و�سرداب ويحتوي على :
�أ  40 -ف�ص ًال درا�سي ًا م�ساحة الف�صل الواحد  42متر ًا مربع ًا.
ب � -أربعة مختبرات علمية ( مختبر فيزياء  -مختبر كيمياء  -مختبر �أحياء  -مختبر جيولوجيا )
ج  -مكتبة كبيرة م�ساحتها  100متر مربع ت�شتمل على  5000كتاب في مختلف التخ�ص�صات.
د  -غرفتي كمبيوتر تت�سع الواحدة منهما لثالثة وع�شرين جهازا .وقد �أدخل نظام الكمبيوتر �إلى المدر�سة الوطنية منذ
عام 1984م وبذلك كانت �أول مدر�سة �أهلية بل وحكومية تدخل الكمبيوتر في ح�ص�ص الن�شاط ،حيث تم �إح�ضار
�أحد المهند�سين الإنجليز لتدريب المدر�سين وكذلك تدريب الطلبة �إلى �أن �أ�صبحت الآن مادة �أ�سا�سية تدر�س في
كل المراحل التعليمية.
هـ  -م�سرح يت�سع لحوالي � 400شخ�ص.
و  -عيادة طبية مجهزة بكل الأدوات الالزمة وبها حجرة خا�صة للطبيب ومكان انتظار ومرافق خا�صة بها .ويقوم
الم�سئول عنها بمتابعة �أحوال الطالب ال�صحية وت�سجيل الحاالت الخا�صة التي تحتاج �إلى رعاية معينة وعمل ملف
�صحي لكل طالب و�إعطاء اللقاح المقرر لكل مرحلة في الموعد المنا�سب بناء على تعليمات وزارة ال�صحة.
ز  -ثالثة مرا�سم تخدم جميع المراحل :االبتدائية والمتو�سطة والثانوية بالإ�ضافة �إلى ذلك كله هناك مرافق �آخرى
مثل :غرف المدر�سين ،غرف الم�شرفين ،غرف الإدارة العديدة ،المخازن ،وغيرذلك.

دور وزارة التربية
في الوقت الذي �أ�صبحت فيه المدر�سة الوطنية علم ًا بارز ًا في الحقل التربوي في دولة الكويت ،وت�شكل حقبة
هامة من تاريخ التعليم في الكويت ،وانطالق ًا من الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التربية �إزاء الم�سيرة التعليمية في
البالد ،فقد �أ�سهمت بهذا الدور حين قدمت دعم ًا متوا�ص ًال لهذه المدر�سة باعتبارها الرائدة في مجال التعليم الأهلي.
فقد د�أبت وزارة التربية على تزويدها بكل ما يلزمها من الكتب المدر�سية وبع�ض و�سائل الإي�ضاح و�أدوات التربية
البدنية والفنية.
ومن م�آثر �أمراء الكويت الكرام ،ما تف�ضل به ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح الذي كان ولي ًا
للعهد ورئي� ًسا لمجل�س الوزراء في ذلك الوقت ،ب�إ�صدار �أمر يق�ضي بتزويد المدر�سة بكل ما تحتاجه من كتب وقرطا�سية
مجان ًا .و�إن دل ذلك على �شيء ف�إنما يدل على مدى اهتمام �سموه بت�شجيع العلم والعلماء ،وعلى مدى الحر�ص الذي توليه
الحكومة الر�شيدة لرعاية �أبنائها  ،ذلك الحر�ص النابع من الإيمان العميق بو�صية �أمير البالد � -آنذاك � -صاحب ال�سمو
94

ال�شيخ �صباح ال�سالم ال�صباح ،والتي �ألقاها في خطابه ال�شهير الموجه لأبنائه ال�شباب قائ ًال ( �إنكم �أمل يومنا و�صورة غدنا
وو�سيلتنا الوحيدة ل�صنع م�ستقبل عظيم )  .وال تزال المدر�سة الوطنية ت�شق طريقها في المجال التربوي بكل ثقة واقتدار
وفق المناهج التربوية التي ت�ضعها وزارة التربية ،و يقوم بتنفيذها نخبة من المعلمين الأكفاء في ظل �إدارة تربوية حكيمة.

ثانياً  -ن�شاط المجل�س الإداري في المدر�سة الوطنية الجعفرية
لقد د�أبت الهيئة الإدارية «مجل�س الإدارة» في المدر�سة الوطنية الجعفرية منذ ن�ش�أتها �أن تعقد جل�ساتها ب�شكل
دوري منتظم يت�سم بالح�ضور الكامل لكافة الأع�ضاء حر�ص ًا منهم على تحقيق الأهداف التربوية المن�شودة  ،و�إيمان ًا
ب�أهمية ن�شر العلم والمعرفة بين �أبناء ال�شعب الكويتي ،ليكون ذلك �سالح ًا في �أيديهم يمكنهم من ت�صريف �شئونهم
وتدبير �أمورهم الحياتية على �أ�س�س قويمة .
وبا�ستطالع وقائع جل�سات الهيئة الإدارية في الفترة ما بين اكتوبر 1956م � -إلى فبراير 1961م ومن واقع
ال�سجالت المتاحة  ،نجد مدى الجدية واالنتظام في عقد هذه الجل�سات  .كما نجد �أن ت�شكيل اللجان الفرعية كان
يجري وفق تخطيط دقيق من حيث التر�شيح والت�صويت ل�شغل المنا�صب الإدارية المقررة  .وقد �ضمت الهيئة الإدارية
في ع�ضويتها مدير ًا لها  ،ونائب ًا للمدير  ،و�سكرتير ًا  ،ولجنة للإ�شراف على جمع التبرعات و�أمين ًا لل�صندوق ،وم�سئو ًال
للم�شتريات  ،و�ضابط ًا للإت�صال بين الهيئة الإدارية ومدير المدر�سة  .و�إن دل ذلك على �شىء ف�إنما يدل على مدى وعي
القائمين على �أمور هذه الم�ؤ�س�سة التربوية و�إدراكهم ب�أهمية العمل التربوي .
وقد تولى تلك المنا�صب الإدارية نخبة من الرجال الأكفاء الذين نذروا �أنف�سهم للقيام بالم�سئوليات الملقاة على
عاتقهم على �أكمل وجه  .وال يزال البع�ض منهم يمار�س �أعماله بكل حكمة واقتدار في مجاالت �أخرى  .نذكر منهم :
مدير ًا للهيئة
ال�سيد � /إ�سماعيل علي د�شتي
نائب ًا للمدير
ال�سيد  /حبيب ح�سن جوهر
�سكرتير ًا
ال�سيد  /جا�سم عبداهلل محمد العبداهلل
�سكرتير ًا
ال�سيد  /محمودال�سيد �إ�سماعيل بهبهاني
�أمين ًا لل�صندوق
ال�سيد � /إبراهيم محمد بن �شيبة
م�سئو ًال للم�شتريات
ال�سيد  /عي�سى عبداهلل بهمن
�ضابط ًا لالت�صال بين الهيئة الإدارية ومدير المدر�سة
ال�سيد  /تقي ال�سيد طالب بهبهاني
لجنة الإ�شراف على التبرعات
ال�سيد  /قا�سم علي �أ�سيري
لجنة الإ�شراف على التبرعات
ال�سيد  /حمزة عبا�س مقام�س
لجنة الإ�شراف على التبرعات
ال�سيد  /باقر عبدالخ�ضر معرفي
95

وكانت الهيئة الإدارية تحر�ص بكامل �أع�ضائها على ح�ضور الجل�سات المقررة في الوقت والمكان المحددين دون
تخلف ،يتداولون فيها ما ي�ستجد من �أمور تتعلق بمجريات الدرا�سة والأعمال الإدارية ،ومناق�شة الأمور المالية ،وترك
المجال للأع�ضاء لطرح �آرائهم ومقترحاتهم حول المو�ضوعات التي تحتاج �إلى �إ�ضافة �أو حذف �أو تعديل  .ومن ثم
طرح هذه الآراء والمقترحات للت�صويت واتخاذ الإجراءات المنا�سبة ب�صددها .
ومما تجدر الإ�شارة �إليه� ،أن ح�ضور �آل معرفي كان ماث ًال في كل الجل�سات الإدارية باعتبارهم �أ�صحاب الفكرة
الأ�سا�سية لت�أ�سي�س المدر�سة الوطنية الجعفرية ومنفذيها .فقد كان باقر عبدالخ�ضر معرفي �أحد �أع�ضاء لجنة الإ�شراف
على النواحي المالية ،وكذلك ح�ضور جعفر محمد ح�سين معرفي الدائم في جل�سات الهيئة الإدارية ،وبخا�صة بعد
ا�ستقالة ال�سيد  /فا�ضل خلف التيلجي الرتباطاته الأخرى من رئا�سة هذه الهيئة  .ولحر�صه على تحديد الم�سئوليات
طالب جعفر معرفي الهيئة الإدارية بتو�صيف وظائف �أع�ضائها وطرح الموافقة عليها ،وت�سجيلها لالطالع عليها
وااللتزام بمتطلباتها .وبناء عليه ،و�ضع المنهاج الداخلي للهيئة الإدارية على �أ�سا�س مواد القانون الخا�ص بتحديد
وظائف الهيئة الإدارية ،وكانت محددة ب�شكل دقيق مما كان له الأثر الأكبر في ح�سن �أداء الأع�ضاء لأعمالهم والقيام
بالم�سئوليات المنوطة بهم .
�أما بالن�سبة للمواد الدرا�سية  ،فقد ت�ضمن المنهج المقرر في المدر�سة الوطنية الجعفرية ،منذ ت�أ�سي�سها �إ�ضاف ًة
لما هو مقرر في المدار�س الحكومية  ،تدري�س �أ�صول المذهب الجعفري وتدري�س اللغتين الفار�سية والفرن�سية� .إال �أن
تدري�س اللغة الفار�سية ب�شكل ر�سمي لم يلق قبو ًال لدى كثير من الأع�ضاء  .وبعد طرح المو�ضوع للمناق�شة  ،تم الو�صول
�إلى �صيغة معدلة ت�ضمنت الآتي - :
	- 1اللغة الر�سمية في المدر�سة الوطنية الجعفرية هي اللغة العربية .
 - 2تدري�س �أ�صول المذهب الجعفري باللغة العربية �أو الفار�سية .
 - 3يجوز للمدر�سة تدري�س �أي لغة �أجنبية �إذا اقت�ضت الظروف .
كما تم تعديل بع�ض الفقرات الواردة في منهاج المعارف والخا�صة بمنهج المو�سيقى  ،حيث �أكدت جل�سة الهيئة
الإدارية المنعقدة في 1956/11/18م � ،أنه ال يجوز تدري�س �أي مادة �أو تطبيق ما يتنافى مع ال�شرع الإ�سالمي في المدر�سة
الوطنية الجعفرية .
وفي بداية العام الدرا�سي 1962-61م ،ناق�ش �أع�ضاء الهيئة الإدارية في الجل�سة المنعقدة في  15فبراير
1961م ،الر�سائل التي تبودلت بين دائرة المعارف و�إدارة المدر�سة الوطنية الجعفرية حول و�سائل تح�سين المنهج
الدرا�سي المتبع في المدر�سة ،وجعله متما�شي ًا مع متطلبات المناهج التعليمية المقررة في المدار�س الحكومية ،وبعد
مناق�شة الح�ضور للكتاب الموجه من معارف الكويت �إلى �إدارة المدر�سة ،تمت الموافقة على تنفيذ ما جاء في هذا
الكتاب ،من حيث رفع عدد ح�ص�ص اللغة العربية ومبادئ العلوم والر�سم والأ�شغال والأنا�شيد والتربية البدنية ،بحيث
تت�ساوى في عددها مع ما هو مقرر في مناهج المعارف با�ستثناء مادة المو�سيقى ،التي لم توافق �إدارة المدر�سة على
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تدري�سها باعتبارها تتنافى مع ال�شرع الإ�سالمي .وبما �أن تطبيق مناهج المعارف في المدر�سة يتطلب توفير الإمكانات
الالزمة من كتب و�أدوات مدر�سية ،وغير ذلك مما يتمتع به �سائر طلبة مدار�س الكويت الحكومية ،فقد طلبت �إدارة
المدر�سة من دائرة المعارف ،انطالق ًا من التعاون الوثيق معها ،تقديم كافة الم�ساعدات الممكنة حتى ت�ستطيع
المدر�سة تطبيق مناهج المعارف بال�شكل المطلوب ،وتما�شي ًا مع متطلبات النظام التعليمي في الكويت .وقد كان الحاج
 /محمد رفيع ح�سين معرفي على ر�أ�س الموافقين على تطبيق المناهج التعليمية الحكومية في المدر�سة.
ورغم غياب الحاج  /محمد رفيع ح�سين معرفي عن الكويت فترات طويلة و�إقامته في الب�صرة معظم �أوقات
غيابه لرعاية �أمالكه � ،إال �أن اطالعه على �أمور المدر�سة و�سيرها كان ب�شكل دائم  .وقد بدا ذلك وا�ضح ًا عند التفكير
في ت�شييد بناء جديد للمدر�سة  .فقد اقترح ال�سيد  /مدير الهيئة الإدارية �آنذاك رفع كتاب �إلى ال�سيد  /محمد رفيع
معرفي يت�ضمن اال�ستف�سار عن رغبته بخ�صو�ص بناء جديد للمدر�سة  ،وما يفكر فيه حيال هذا المو�ضوع الهام  .وقد
جاء الرد على هذا الكتاب الذي �أر�سل �إليه بالموافقة على بناء المدر�سة الجديدة على نفقته الخا�صة .
وفي الع�شرين من �أغ�سط�س عام  1964ت�شكلت هيئة �إدارية جديدة للمدر�سة من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
 - 1ال�سيد/ح�سين علي العطار

رئي� ًسا

 - 8ال�سيد/حجى عبداهلل �شكري

 - 2ال�سيد/عبدالمطلب الكاظمي

نائب ًا للرئي�س

 - 9ال�سيد�/سيد �أبو الح�سن المو�سوي ع�ضو ًا

 - 3ال�سيد /محمد خ�ضير قا�سم

مقرر ًا للهيئة

 - 10ال�سيد/عبدالعزيز العندليب

ع�ضو ًا

 - 4ال�سيد�/أحمد مراد

ع�ضو ًا

 - 11ال�سيد/غلوم ابل

ع�ضو ًا

 - 5ال�سيد�/إبراهيم بن �شيبة

ع�ضو ًا

 - 12ال�سيد/ح�سين علي بارون

ع�ضو ًا

 - 6ال�سيد/جعفر محمد �سعادة

ع�ضو ًا

 - 13ال�سيد/محمد �شعبان

ع�ضو ًا

 - 7ال�سيد/جواد العو�ضي

ع�ضو ًا

 - 14ال�سيد�/أحمد �سيد عبا�س

ع�ضو ًا

ع�ضو ًا

وقد ظلت هذه الهيئة الإدارية تمار�س عملها بكل جد ون�شاط محققة �أهدافها في المجاالت الفنية والإدارية.
وكانت جل�ساتها تعقد وفق �إطار منهجي منظم تناق�ش من خاللها مختلف الأمور المتعلقة بالمدر�سة من متطلبات مادية
واحتياجات تعليمية.
ولقد كان لنا �شرف اللقاء مع بع�ض �أع�ضاء الهيئة الإدارية وبع�ض الوجهاء ممن عا�صر تلك الفترة  ،والذين كان
لهم الف�ضل في تزويدنا بقدر من المعلومات القيمة التي �أفادت – بال �شك – في �إثراء محتوى هذا الكتاب  ،ونخ�ص
بالذات الفترة التي �سبقت عام 1967م و�صوال �إلى تاريخ �إن�شاء المدر�سة عام 1938م حيث فقدت جميع الوثائق التي
كانت محفوظة لدى الإدارة العامة للتعليم الخا�ص �أو لدى �إدارة المدر�سة �أثناء فترة االحتالل العراقي للكويت  ،لذا
كان لهذه الكوكبة من ال�سادة الآتية �أ�سما�ؤهم الف�ضل الأكبر في تقديم ما �أمكن الح�صول عليه من معلومات هامة
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�أفادوا بها �شفاهة بحكم معا�صرتهم لها وتفاعلهم معها �أو من واقع م�ستندات لديهم  ،وهم :
 ال�سيد جا�سم عبداهلل محمد العبداهلل ال�سيد ر�ضا �أحمد محمد ح�سين معرفي ال�سيد عبد العزيز العندليب ال�سيد �إ�سماعيل علي د�شتي ال�سيد ر�ضا حيدر معرفي -ال�سيد حبيب جوهر حيات

ال�سيد ر�ضا �أحمد معرفي

ال�سيد �إ�سماعيل علي د�شتي

ال�سيد حبيب جوهر حيات

ال�سيد جا�سم عبداهلل محمد

ال�سيد عبدالعزيز العندليب

ال�سيد ر�ضا حيدر معرفي

وفي الثالث ع�شر من �أغ�سط�س عام 1970م ت�شكلت قائمة ب�أ�سماء ال�سادة �أع�ضاء و�أمناء المدر�سة الوطنية
الجعفرية ،بناء على رغبة الحاج محمد رفيع ح�سين معرفي للقيام بالمهام المنوطة بهم وت�سهيل �إت�صال �إدارة المدر�سة
بهم عند الحاجة وقد ت�ضمنت هذه القائمة الأ�سماء التالية:
ال�سيد �إبراهيم علي خريبط
رئي� ًسا فخري ًا

ال�سيد محمد رفيع ح�سين معرفي
م�سئو ًال عام ًا �أمام وزارة التربية

ال�سيد �إ�سماعيل بهبهاني

�أمين ًا لل�صندوق وم�سئو ًال عن جمع التبرعات وعن ميزانية المدر�سة

ال�سيد عبدال�صمد عبداهلل معرفي
م�سئو ًال عن متطلبات المدر�سة
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ال�سيد علي ح�سين خاجه
ال�سيد عبدالح�سين عبدالكريم معرفي
ال�سيد تقي ال�سيد طالب بهبهاني
ال�سيد جعفر محمد ح�سين معرفي
الحاج ح�سين علي د�شتي
ال�سيد ح�سين ال�سيد ها�شم بهبهاني
الحاج جعفر مال جمعة �أحمد
ال�سيد �إ�سماعيل علي الد�شتي
الحاج ح�سن م�شهدى �أحمد
ال�سيد من�صور قبازرد
ال�سيد باقر عبدالخ�ضر معرفي
ال�سيد جعفر حيدر بهبهاني
ال�سيد ح�سين الطباطبائي
ال�سيد �إبراهيم ح�سين معرفي
ال�سيد علي محمد ح�سن �أ�شكناني
ال�سيد �أحمد ال�سيد عابد المو�سوي
الحاج علي نقي كرا�شي
ال�سيد جا�سم �إ�سماعيل معرفي
الحاج مكي ال�صراف
ال�سيد زيد الكاظمي
وفي الثامن والع�شرين من يوليو عام  1971ت�سلم ال�سيد/محمد رفيع ح�سين معرفي �إدارة �شئون المدر�سة
الوطنية الجعفرية بعد �أن تقاعد ناظر المدر�سة ال�سيد محمد ح�سن المو�سوي ب�سبب حالته ال�صحية .وفي الرابع
والع�شرين من �أغ�سط�س عام  1971تم ت�شكيل �أمانة لل�صندوق من ال�سادة:
رئي� ًسا
		
 - 1الحاج محمد رفيع ح�سين معرفي
ع�ضو ًا
		
 - 2الحاج يو�سف ح�سين مقد�س
ع�ضو ًا
			
 - 3الحاج علي نقي كرا�شى
ع�ضو ًا
		
 - 4الحاج ح�سن م�شهدي �أحمد
وقد �أخذت هذه الأمانة على عاتقها م�سئولية النواحي المالية واالقت�صادية وكان من مهامها تقديم الح�ساب
الختامي والميزانية العامة للمدر�سة في نهاية كل عام درا�سي.
وفي الثامن والع�شرين من �أغ�سط�س عام  ،1971تم ت�شكيل الهيئة الإدارية للمدر�سة الوطنية الجعفرية والتي
�ضمت الأ�سماء التالية:
 - 1ال�سيد/محمد رفيع ح�سين معرفي
 - 9ال�سيد/علي ح�سين محمد د�شتي
 - 10ال�سيد/خليل �إبراهيم �شعبان
 - 2ال�سيد/يو�سف ح�سين مقد�س
 - 11ال�سيد�/إ�سماعيل د�شتي
 - 3ال�سيد/ح�سن م�شهدي �أحمد
 - 12ال�سيد/ح�سين د�شتي
 - 4ال�سيد/علي نقى كرا�شى
 - 13ال�سيد/جعفر محمد ح�سين معرفي
 - 5ال�سيد /عبداهلل جمال
 - 14ال�سيد/جعفر حاج حيدر بهبهاني
 - 6ال�سيد/ح�سن ن�صير
 - 15ال�سيد/ح�سين عبدالكريم معرفي
 - 7ال�سيد/جمعة �شعبان
 - 16ال�سيد�/سيد تقى �سيد طالب بهبهاني
 - 8ال�سيد�/شعبان غ�ضنفري
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�صورة تذكارية لمجل�س �إدارة المدر�سة مع هيئة الإدارة والمدر�سين ويبدو في ال�صورة:
من اال�سفل يمين ًا  :الحاج عي�سى بن نخي ،الحاج جعفر محمد ح�سين معرفي ،الحاج محمد رفيع ح�سين معرفي ،الحاج ح�سين عبدالكريم معرفي ،الحاج �شعبان غ�ضنفري،
الحاج يو�سف ح�سين مقد�س
من الأعلى يمين ًا  ،.......... :المدر�س طاهر ح�سن مطر ،................،الحاج علي نقي كرا�شي ،الناظر عبدالواحد احمد العطار ،المدر�س جالل الحالق ،الوكيل راغب
ح�سن عوده ،المدر�س لطفي ال�سلمان ،الحاج احمد د�شتي ،المدر�س جمال �سلهب ،المدر�س محمد حمدان عبداهلل ،المدر�س ر�شيد محمود �شحاده ،المدر�س �شناوه علي داود،
المدر�س ح�سين ا�شكناني ،المدر�س محمد ح�سن عوده ،الحاج غلوم عبا�س محمد ح�سن

وقد �سار الن�شاط الإداري على هذا النهج المنظم حتى نهاية الثمانينات ،حيث تم ت�شكيل مجل�س �إداري جديد ال
يزال يمار�س دوره الفاعل بكل جدية ون�شاط محقق ًا الأهداف التي تن�شدها المدر�سة الوطنية والمتج�سدة في دفع عجلة
التربية والتعليم في دولة الكويت ،من خالل تنمية الموارد الب�شرية وا�ستثمارها اال�ستثمار الأمثل.
ففي الثالث والع�شرين من رجب عام  1409للهجرة الموافق الأول من مار�س عام  1989للميالد ،عقد اجتماع
تمهيدي بح�ضور كل من:
ال�سيد /محمد ح�سين يو�سف الوثيقي.
ال�سيد /عبد الر�ضا حيدر �إ�سماعيل معرفي.
ال�سيد /عبدالإله محمد رفيع ح�سين معرفي.
ال�سيد /عبداللطيف محمد جواد معرفي.
ال�سيد /عبدالفتاح محمد رفيع ح�سين معرفي.
ال�سيد /محمد ح�سن علي عوده.
وقد افتتح ال�سيد عبدالفتاح معرفي الجل�سة بحديث �شامل حول بع�ض الأمور الأ�سا�سية المتعلقة بالمدر�سة،
ومنها موعد االنتهاء من المبنى الجديد الكائن في محافظة حولي  -خلف مجمع الرحاب ،والعمل على تجهيزه بكافة
الإحتياجات ،و�إمكانية ت�سجيل الطالب للعام الدرا�سي 1990/89م .وقد تم في نهاية هذه الجل�سة تحديد �أ�سماء �أع�ضاء
مجل�س الإدارة الجديد من قبل ال�سيد /عبدالفتاح معرفي وذلك على النحو التالي:
ال�سيد /محمد ح�سين يو�سف الوثيقي.
ال�سيد /عبدالرحيم من�صور معرفي.
ال�سيد /عبداللطيف محمد جواد معرفي.
ال�سيد /عبدالر�ضا حيدر �إ�سماعيل معرفي.
ال�سيد /عبدالحليم محمد رفيع ح�سين معرفي.
ال�سيد /عبدالأمير محمد رفيع ح�سين معرفي.
ال�سيد /عبدالإله محمد رفيع ح�سين معرفي.
ال�سيد /عبدالفتاح محمد رفيع ح�سين معرفي.
كما تم في نف�س الجل�سة تعيين ال�سيد /محمد ح�سن علي عوده� ،أمين ًا لل�سر ،وقد ح�ضر الجل�سة ال�سيد /نوري
حامد الم�ست�شار القانوني.
وقد وا�صلت اللجنة الإدارية عقد اجتماعاتها ب�شكل دوري منتظم لبحث كل ما ي�ستجد من �أمور تتعلق بالمدر�سة.
ففي الجل�سة المنعقدة في  8مار�س عام 1989م ،تم البحث في مو�ضوع الر�سوم الدرا�سية مع مراعاة الجانب الإن�ساني
في تح�صيلها ،وبخا�صة من �أولئك الطالب الذين ي�ستحقون الم�ساعدة .كما تمت الموافقة وبالإجماع على �إعفاء الطلبة
الأوائل في كل مرحلة درا�سية ،وتقديم مكاف�آت مالية للطلبة الحا�صلين على ترتيب �ضمن الخم�سين الأوائل في
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امتحانات الثانوية العامة� ،إ�ضافة �إلى مراعاة �أبناء العاملين في المدر�سة.
ومن الأمور التي جرى الإتفاق عليها و�ضع جدول زمني لتحديد درو�س التقوية لطالب ال�صف الرابع الثانوي
لتح�سين م�ستواهم العلمي ،وكذلك الموافقة على و�ضع نظام للحوافز والمكاف�آت الت�شجيعية للمدر�سين الممتازين.
وفي الجل�سة المنعقدة في  6مايو عام 1990م ،اقترح �أمين �سر المجل�س ال�سيد /محمد ح�سن علي عوده ،و�ضع
حوافز لتن�شيط الإقبال على الت�سجيل في المرحلة االبتدائية وذلك بتقديم جميع م�ستلزمات الطالب بالمجان وت�شمل:
الزي المدر�سي ،المالب�س الريا�ضية ،الحقيبة المدر�سية ،القرطا�سية ،وكتب اللغة الإنجليزية (الإ�ضافية) التي لم تكن
مقررة بعد في مناهج وزارة التربية ،وقد حظي الإقتراح بموافقة الحا�ضرين ،ومن ثم موافقة �إدارة التعليم الخا�ص.
كما تم الإتفاق في الجل�سة المنعقدة في 1990/6/25م ،على �إعفاء الطلبة الفل�سطينيين المحتاجين للم�ساعدة بمعرفة
اتحاد المر�أة الفل�سطينية  -فرع الكويت  -وذلك بخ�صم  ٪ 20من ر�سوم كل طالب ي�أتي عن طريق هذا االتحاد.
وحر�ص ًا من المجل�س الإداري على ا�ستقطاب �أف�ضل الكفاءات في مجال التدري�س� ،أو�صى في �إحدى جل�ساته
المنعقدة في  29مار�س عام  ،1989بزيادة راتب المدر�س في المدر�سة الوطنية بحد �أق�صى  ٪ 10زيادة عن رواتب
المدر�سين في المدار�س الخا�صة الأخرى .وحر�ص ًا من المجل�س �أي� ًضا على ح�سن اختيار المدر�سين الأكفاء �أو�صى
بت�شكيل لجنة خا�صة لهذا الغر�ض ت�ضم في ع�ضويتها :د .م�صطفى معرفي ،د .عبا�س معرفي ،وبع�ض الموجهين من
التعليم الخا�ص ،بالتعاون مع مجل�س �إدارة المدر�سة.
وظلت المدر�سة الوطنية تمار�س عملها كالمعتاد بكل طاقاتها و�إمكاناتها �إلى �أن خيمت على دولة الكويت ظالل
الغزو العراقي الم�ش�ؤوم ،والذي �أوقف عجلة الحياة في جميع المجاالت ،وبخا�صة في مجال التعليم .وقد ظلت المدر�سة
الوطنية تحت ال�سيطرة العراقية حتى التحرير ،حيث فتحت �أبوابها لبع�ض العاملين بتاريخ  ,1991/7/15للإعداد للعام
الدرا�سي 1992/91م وهو «عام الدمج» الذي ق�سم �إلى عامين درا�سيين ،الأول  -يبد�أ من 1991/1/15م حتى
1992/8/24م ،والثاني من  1992/2/1حتى 1992/7/15م� .أما الدوام الر�سمي لكافة العاملين في المدر�سة فقد بد�أ
بتاريخ 1991/8/3م ،وبالن�سبة للطالب فقد بد�أ بتاريخ 1991/8/24م.
من واقع هذه الحقائق التي ت�ضمنتها �سجالت المدر�سة الوطنية ،يمكن القول ب�أن الهيئة الإدارية فيها بتوجيهات
من �أ�صحابها الم�ؤ�س�سين لها  ،كانت وما زالت تقوم ب�أعمالها وم�سئولياتها الج�سام على خير ما يرام ،م�ستهدفة من وراء
ذلك كله ،تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية  ،والتي تتج�سد ب�شكل �أ�سا�سي في ن�شر الثقافة في المجتمع الكويتي،
والق�ضاء على الأمية التي تعتبر من �أكبر المعوقات التي تحول دون تحقيق النمو والتقدم في هذا المجتمع في كافة
المجاالت .
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الأهداف العامة لت�أ�سي�س المدر�سة الوطنية الجعفرية
في الوقت الذي �أخذت فيه فكرة الت�أ�سي�س تتبلور لدى �أ�صحاب المدر�سة الوطنية ،و�ضعوا ن�صب �أعينهم �أهداف ًا
تربوية ،واجتماعية ،و�إن�سانية غاية في الأهمية .وقد عملوا جاهدين على تهيئة المناخ المالئم ،وتوفير الإمكانات
ال�ضخمة من �أجل تحقيق هذه الأهداف على الوجه الأكمل .و�سنحاول في هذا الف�صل تناول هذه الأهداف ب�شيء من
الإ�سهاب.

�أو ًال  :الأهداف التربوية :
ال �شك �أن التربية تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا في حياة الإن�سان باعتبارها �سيا�سة قومية ودعامة �أ�سا�سية في بناء المجتمع
ال يمكن تجاهلها ،خا�صة و�أنها تركز على تنمية �شخ�صية المتعلم و�إعداده ليكون ع�ضو ًا فاع ًال في المجتمع .وحيث �أن
التربية بمفهومها ال�شامل تعني «جملة الأفعال والآثار التي يحدثها كائن �إن�ساني ب�إرادته ،في كائن �إن�ساني �آخر  ،بهدف
خلق اال�ستعدادات المتنوعة التي تمكن ذلك الكائن المتلقي من تحقيق غاياته وهو في طور الن�ضج» ( )1فقد تبنت
المدر�سة الوطنية �أهداف ًا تربوية �شاملة وفق خطة مدرو�سة وبعيدة المدى ،تعمل على تحقيقها على مدى الأجيال
المتعاقبة.

وتتلخ�ص هذه الأهداف فيما يلي :
 - 1بناء �شخ�صية المتعلم بنا ًء تربوي ًا �سليم ًا ومتكامال ،وتنمية مداركه وقدراته ،وتعويده على تحمل الم�سئولية في حياته
الم�ستقبلية.
� - 2إعداد المتعلمين ال�ستيعاب التقدم في العلوم والتكنولوجيا ،والذي ي�سير بخطى وا�سعة في عالمنا المعا�صر ،مع
العناية التربوية الق�صوى بهم لي�صبحوا علماء الم�ستقبل وم�شاعل التقدم في مجتمعهم.
جيدا ،لي�شكلوا عنا�صر فاعلة في
 - 3تنمية روح التعاون واالحترام والت�سامح لدى المتعلمين ،و�إعدادهم �إعداد ًا تربوي ًا ً
تكوين الأمة الحديثة والدولة الحديثة ،وعوامل �أ�سا�سية في �سبيل ا�ستقرار هذه الدولة وتطورها.
 - 4حث المتعلمين على مواكبة التغيرات التي يمر بها المجتمع الذي يعي�شون فيه ،والعمل على تحقيق التقدم المن�شود
ب�شكل حقيقي ،من خالل برامج تربوية وثقافية محددة.
	- 5العمل على تنمية الوالء للوطن ،من خالل تو�ضيح الدور الذي تلعبه التربية في �إعداد الن�شء للمواطنة الحقة.
 - 6غر�س مبادئ التعاون بين ال�شعوب ،وتحقيق ال�سالم العالمي ،ونبذ التمييز العن�صري �أو التع�صب الديني في نفو�س
النا�شئة ب�أ�سلوب تربوي �إن�ساني.

103

 - 7تحقيق �أق�صى ما يمكن من الديموقراطية االجتماعية ،لدى المتعلمين عن طريق البرامج التربوية .لتذويب الفوارق
الطبقية بينهم ،من خالل �إتاحة مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص التربوية �أمام الجميع.
	- 8العمل على تحويل المدر�سة بمراحلها المختلفة �إلى وحدات تربوية كف�ؤة وم�ؤهلة للدور المطلوب منها في تحقيق
التقدم المن�شود في المجتمع.
	- 9العمل على ت�شجيع التفكير الم�ستقل والإبداع الفكري لدى المتعلمين ،لخلق �شخ�صيات �إن�سانية تت�سم بالحيوية
والديناميكية الن�شطة.
في �ضوء الأهداف التربوية ال�سابقة ،نجد �أن التربية تلعب دور ًا هام ًا في بناء الإن�سان الواعي المدرك لواقعه
وم�ستقبله ،القادر على تحمل تبعاته وم�سئولياته القومية ،والعامل على تقدم مجتمعه و تطوره ورفعته .وذلك لما للتربية
من دور هام في تقدم العلم وازدهاره.
هذا الدور الفاعل للتربية لن يتحقق �إال �إذا �أدركنا �أهمية التربية في بناء الإن�سان باعتباره اللبنة الأ�سا�سية في
بناء المجتمع ،والعن�صر الأ�سا�سي في تقدمه ونموه .ذلك �أن ت�أخر التربية عن القيام بدورها في الحياة� ،سي�ؤدي حتم ًا
�إلى دمار وتقوي�ض المدنية .وهذا ما ي�ؤكده الكاتب الإنجليزي ال�شهير «هـ .ج .ويلز» �« :أن المدنية �سباق بين التربية
والدمار»( )2وهذا يعني �أن التربية هي ال�سبيل الوحيد لتقدم المجتمع والو�سيلة الفعالة في ازدهاره.

ثانياً  :الأهداف االجتماعية :
من الأهداف االجتماعية التي تبنتها المدر�سة الوطنية الجعفرية والتي �سعت وت�سعى �إلى تحقيقها في مختلف
المجاالت ،ما يلي :
	- 1القيام بعملية التن�شئة االجتماعية ال�صالحة لمختلف الفئات الطالبية ،من خالل تنمية قدرات الطالب والك�شف
عن مواهبهم وميولهم.
 - 2تهيئة الظروف المالئمة التي ت�ساعد على تحقيق النمو االنفعالي واالجتماعي والفكري والبدني لدى الطالب.
	- 3العمل على ا�ستثمار �أوقات فراغ الطالب في �أعمال تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ،وت�شبع حاجاتهم النف�سية
واالجتماعية ،وت�صونهم من عوامل االنحراف.
 - 4وقاية الطالب من التعر�ض لمواقف اجتماعية �أو نف�سية قد ي�صعب عليهم مواجهتها ،وتدريبهم على كيفية
معالجتها في حالة التعر�ض لها.
 - 5معاونة الطالب على حل م�شكالتهم االنفعالية التي يمرون بها ،كفقدان الثقة بالنف�س ،وال�شعور بالنق�ص� ،أو
العدوان� ،أو االزدراء من جانب الآخرين وغير ذلك من الم�شكالت االنفعالية.
 - 6م�ساعدة الطالب على مواجهة م�شكالتهم  ،وما يترتب عليها من م�شكالت درا�سية ،كالغياب المتكرر � ،أو الهروب
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من المدر�سة� ،أو االعتداء على الغير� ،أو النفور من الجو التعليمي ،بجانب م�شكالت التخلف الدرا�سي وما يترتب
عليها من �آثار �سلبية.
	- 7التعرف على احتياجات الطالب االجتماعية وترتيبها ح�سب �أولوياتها.
	- 8المدر�سة ذات م�سئولية عامة ومت�صلة بكل مرافق الحياة .فال بد �أن تكون �صلتها وثيقة بالمجتمع ،حتى تتمكن من
القيام بم�سئولياتها كاملة.
	- 9االهتمام بالبرامج التعليمية والفنية والثقافية المختلفة التي ت�ساعد الطالب على خدمة مجتمعهم ،وتزويدهم
بمهارات وخبرات نافعة.
	- 10االهتمام بالأن�شطة االجتماعية المختلفة وفي مقدمتها الأن�شطة الريا�ضية والك�شفية التي تعمل على بناء �شخ�صية
الطالب البدنية والعقلية والنف�سية.
 - 11غر�س القيم والأخالق الفا�ضلة في نفو�س النا�شئة ،وحمايتهم من التيارات الفا�سدة واالتجاهات المنحرفة
ال�سائدة في وقتنا المعا�صر.
 - 12توثيق ال�صلة بين المدر�سة والبيت من �أجل �ضمان التح�صيل الدرا�سي المن�شود ،وذلك من خالل �إن�شاء مجال�س
الآباء والمعلمين.
 - 13تنظيم االحتفاالت في المنا�سبات العلمية والأعياد الدينية  ،والبرامج والندوات الثقافية والعلمية ،بهدف ن�شر
الوعي الثقافي بين الطالب.
 - 14تعويد الطالب على احترام النظم االجتماعية العامة ،والعادات والتقاليد والأعراف ال�سائدة في المجتمع ،وغر�س
بذور الإيمان في نفو�سهم بالأهداف القومية العامة والإ�سهام في تحقيق التقدم في المجتمع.
هذه الأهداف في مجملها لن تتحقق �إال من خالل تحقيق الوظيفة االجتماعية للمدر�سة ،وكل ذلك يتم عن طريق
ت�ضافر الجهود القيادية في المدر�سة.
وتتمثل هذه القيادات فـي )3(:

	- 1القيادة التعليمية  :وتت�ضمن كل الم�ستويات القيادية التعليمية في المدر�سة ،وت�شمل النظار والوكالء والمدر�سين،
لما لهم من دور فاعل في تحقيق الوظائف االجتماعية للمدر�سة.
	- 2القيادة المعاونة  :وتت�ضمن القيادات التي تتعاون مع مجل�س �إدارة المدر�سة ،كالطبيب الب�شري �أو النف�سي ،و�أولياء
الأمور وغيرهم.
	- 3القيادات االجتماعية  :وت�شمل القيادات المتخ�ص�صة في العمل االجتماعي «االخت�صا�صيين االجتماعيين» .تلك القيادات
التي تعمل على تهيئة فر�ص التغير والنمو االجتماعي للمتعلم ،وذلك عن طريق �أ�س�س و�أ�ساليب الخدمة االجتماعية.
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من �أجل تحقيق هذه الأهداف االجتماعية ب�شكل متكامل ،ا�ستحدثت �إدارة المدر�سة الوطنية وحدة تربوية خا�صة،
تتمثل في مكتب الخدمة االجتماعية الذي يتولى الإ�شراف عليه والقيام بمهامه متخ�ص�ص تربوي هو «االخت�صا�صي
االجتماعي» والذي تناط به م�سئولية تحقيق تلك الأهداف.
وتنح�صر مهمة االخت�صا�صي االجتماعي في المدر�سة ،في تحقيق �أهداف الخدمة االجتماعية المدر�سية ،باعتبار
هذه الخدمة مهنة يقوم بالعمل فيها متخ�ص�صون في العمل االجتماعي  .والخدمة االجتماعية من الو�سائل ذات الكفاءة
والفعالية العالية في مجال التربية � .إذ تعنى في الدرجة الأولى بالعالقات االجتماعية التي ت�ؤدي �إلى زيادة مح�صلة
التفاعل بين الطالب داخل المدر�سة .كما تعمل على تنمية عالقاتهم مع بيئتهم االجتماعية .وتعمل الخدمة االجتماعية
في النظام التعليمي على االرتقاء بخطط وبرامج التعليم �إلى الم�ستوى الذي ي�ؤهلها لمقابلة احتياجات المتعلمين.
ولذلك تعمل الخدمة االجتماعية في المحيط المدر�سي لتحقيق هدفين �أ�سا�سيين - :

الأول :
تن�شئة المتعلمين تن�شئة اجتماعية �سليمة ،باعتبار التن�شئة عملية تطبيع اجتماعي تهدف �إلى بناء ال�شخ�صية
الإن�سانية التي يتحول الفرد خاللها من كائن بيولوجي �إلى كائن اجتماعي ي�ستطيع الت�أثير في ثقافة مجتمعه وي�صبح
قادر ًا على مواجهة م�شكالته الحياتية ،من خالل تزويده بالإمكانات التي تجعله �أكثر قدرة على الإ�سهام في تقدم
وتطور مجتمعه.

الثاني :
�إتاحة الفر�صة �أمام المتعلمين على زيادة الإنتاج .ويق�صد بالإنتاج هنا هو قدرة المتعلم على التح�صيل الدرا�سي.
فالطالب الذي تهي�أ له خدمات اجتماعية منا�سبة تقابل احتياجاته وم�شكالته يكون �أكثر قدرة على التح�صيل الدرا�سي،
وبالتالي �أكثر �إنتاجا .والإنتاج بالن�سبة للمدر�سة دليل على قدرتها على �أداء وظائفها ب�صورة م�ؤثرة على المتعلم والمجتمع.
وعلى االخت�صا�صي االجتماعي �أن يكون م�ستعد ًا لمقابلة االحتياجات الأ�سا�سية التي ي�أتي بها الطالب �إلى المدر�سة
ويريد تحقيقها .وهذه االحتياجات هي )4(:

 - 1احتياجات نف�سية :

وتتمثل في حاجة الطالب لل�شعور بالأمن والطم�أنينة والتقدير وحرية التعبير.

 - 2احتياجات اجتماعية :

وتظهر في ميل الطالب �إلى االنتماء والم�شاركة والتوافق االجتماعي مع الجماعات التي يعي�ش فيها.
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 - 3احتياجات تعليمية :

وتتمثل في رغبة الطالب في المعرفة واكت�ساب المهارات والخبرات التعليمية.

 - 4احتياجات �صحية :

وتتمثل في توفير ال�صحة البدنية و�سالمة الج�سم للطالب ليتمكن من ا�ستخدام طاقاته �إلى �أق�صى جهد ممكن.

 - 5احتياجات اقت�صادية :

وت�شمل توفير الملب�س النظيف ،واالنتقال دون �إجهاد ،وتوفير الإمكانات المادية المدر�سية الالزمة للتح�صيل
الدرا�سي.
كما ينبغي �أن يكون االخت�صا�صي االجتماعي على ا�ستعداد �أي� ًضا لمواجهة الم�شكالت التي يواجهها طالب المدر�سة
والت�صدي لحلها بكل الو�سائل المتاحة .وتتمثل هذه الم�شكالت في الآتي :

1 .1م�شكالت مدر�سية  :وت�شمل م�شكالت الغياب عن المدر�سة �أو عدم االنتظام في الدرا�سة كما ت�شمل التخلف
الدرا�سي والنق�ص في التح�صيل العلمي.
2 .2م�شكالت اجتماعية مت�صلة بالأ�سرة  :وتنجم عن حاالت الطالق� ،أو الهجر� ،أو عدم التوافق بين الوالدين،
�أو �سوء معاملة الآباء للأبناء....الخ.
3 .3م�شكالت �شغل �أوقات الفراغ  :من �أبرزها منع الآباء لأبنائهم من اال�شتراك في الأندية �أو المع�سكرات
الك�شفية� ،أو ممار�سة الهوايات التي تتفق وميولهم.
4 .4م�شكالت مت�صلة بالنمو وال�صحة  :من �أهمها االنغالق على النف�س ،وال�سلوك االن�سحابي ،والجنون،
والم�شاغبات المدر�سية.
5 .5م�شكالت دينية و�أخالقية  :منها التحم�س الديني ال�شديد لدى بع�ض الطلبة مما يولد لديهم م�شكالت في
مجال التكيف االجتماعي ،وعدم القدرة على مواجهة الم�شكالت ال�شخ�صية والعاطفية.
6 .6م�شكالت عاطفية وجن�سية  :ناجمة عن فر�ض �سياج منيع حول الأمور الجن�سية و�إحاطتها بجو من الكتمان،
بل اعتبارها من الم�سائل الخطيرة التي ال يجوز للأبناء ذكور ًا �أو�إناث ًا االطالع عليها.
7 .7م�شكالت اقت�صادية  :وهي من �أهم الم�شكالت التي تواجه الطالب وت�سبب له في معظم الأحيان الف�شل �أو
التخلف الدرا�سي ،نتيجة انخفا�ض دخل الأ�سرة �أو كثرة عدد الأبناء ،مما يجعل الأ�سرة عاجزة عن تلبية متطلبات
�أبنائها و�إ�شباع حاجاتهم الأ�سا�سية الملحة.
وهكذا تت�ضح لنا فاعلية المتخ�ص�صين االجتماعيين في تحقيق الأهداف االجتماعية المن�شودة والتي تتوخاها
المدر�سة �ضمان ًا لتوفير الجو التعليمي المالئم ل�سائر الطالب ،وزيادة قدرتهم على التح�صيل الدرا�سي دون عوائق وفي
جو من اال�ستقرار النف�سي.
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ثالثاً  :الأهداف الإن�سانية :
كثير ًا ما يواجه طلبة المدار�س م�شكالت فردية تختلف من طالب لآخر ،تبع ًا لمرحلة نموه ،ودرجة وعيه و�إدراكه
للمواقف المختلفة التي يتعر�ض لها في حياته المدر�سية .وتتدرج هذه الم�شكالت من الب�ساطة �إلى التعقيد ،فمثال،
عدم القدرة على اال�شتراك في رحلة معينة �أو في ن�شاط معين� ،أو عدم القدرة على اقتناء بع�ض الأدوات المدر�سية،
يعتبر ذلك من الم�شكالت الب�سيطة التي تواجه بع�ض الطالب في المدر�سة .وتتدرج هذه الم�شكالت لت�صل �إلى
م�ستوى �أكثر تعقيد ًا و�أعمق �أثرا ،كعدم القدرة على التكيف في محيط الأقران في المدر�سة �أو التخلف الدرا�سي �أو
عدم اال�ستقرار النف�سي نتيجة م�شكالت �أ�سرية �أو غيرها .وانطالق ًا من �إيمان م�ؤ�س�سي هذه المدر�سة ومجل�س �إدارتها
بواقعية هذه الم�شكالت وحتميتها �إلى حد كبير ،فقد �أولوا هذه الم�شكالت والنتائج المترتبة عليها ،وما تعك�سه من
�آثار �سلبية على نفو�س الطالب ،وما تتركه من ب�صمات �سوداء على م�ستقبل حياتهم ،كل جهد م�ستطاع ،وكل رعاية
ممكنة .فعمدوا �إلى ت�ضمين الالئحة التنظيمية الخا�صة بتنظيم العمل في المدر�سة الوطنية الجعفرية منذ �إن�شائها،
جملة من الأهداف ذات الطابع الإن�ساني والأخالقي ،لتكون عون ًا لطالبها في التغلب على كل ما يعانونه من م�شكالت
نف�سية �أو مادية �أو اجتماعية ،باعتبار �أن وجود مثل هذه الم�شكالت في حياة الطالب ،يمكن �أن ي�شكل لهم عوائق
تحول دون تح�صيلهم العلمي المنا�سب� ،أو الف�شل الذريع في االنخراط في عملية التعلم .ويمكننا �أن نلخ�ص بع�ض
هذه الأهداف الإن�سانية التي تعمل المدر�سة الوطنية جاهدة على تحقيقها وفق ما هو متاح من �إمكانات ،وذلك فيما
يلي-:
� - 1إف�ساح المجال لكل طالب علم في مختلف المراحل التعليمية دون �أية عوائق مالية.
	- 2ا�ستق�صاء �أحوال الطالب المعوزين لتقديم المعونة لهم ب�شكل يمكنهم من التغلب على �أية �صعوبات تعتر�ض طريق
تح�صيلهم الدرا�سي في �ضوء الإمكانات المتاحة.
	- 3االهتمام بالحاالت الإن�سانية ال�ضاغطة لدى بع�ض الطالب والتي تتعلق بالتفكك الأ�سري � ،أو وفاة �أحد الوالدين �أو
االنف�صال بينهما ،ودرا�ستها درا�سة جادة من �أجل توفير المناخ المالئم لهم لال�ستمرار في عملية التعليم.
 - 4دعم التعاون بين المدر�سة والبيت لإيجاد الحلول المنا�سبة للم�شكالت التي يعاني منها الطالب ذوو الحاالت
المر�ضية الم�ستع�صية �أو االنحرافات الخلقية �أو الت�أخر الدرا�سي الم�ستمر� ،أو نق�ص القدرة على اال�ستيعاب
وغيرها من الم�شكالت.
 - 5تحديد االحتياجات التعليمية وترتيبها ح�سب �أولوياتها ،كالحاجة �إلى الزي المدر�سي ب�أ�سعار زهيدة تتنا�سب
وقدرات الطالب المادية� ،أو توفيرها بدون مقابل لغير القادرين على �شرائها.
 - 6تي�سير الوجبات الغذائية الخفيفة لمن يرغب من الطالب ب�أ�سعار مخف�ضة من خالل �إن�شاء مقا�صف منا�سبة لهم.
 - 7تهيئة المجال �أمام غير القادرين على التغطية المادية لدورات التقوية التي تنظمها �إدارة المدر�سة ،وذلك ب�إعفائهم
من ر�سوم االلتحاق بهذه الدورات.
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� - 8إزالة الفوارق االجتماعية بين فئات الطالب المختلفة ،بحيث ي�شعر الجميع ب�أنهم في م�ستوى اجتماعي واحد.
	- 9الرعاية الكاملة لفئة الأيتام من الطلبة ب�صفة خا�صة ،لتعوي�ضهم ما يفتقدونه من عطف وحنان الأبوين.
 - 10عيادة المر�ضى من الطالب في الم�ست�شفيات �أو في المنازل ،ويتولى هذه المهمة مجل�س الطلبة في المدر�سة الذي
يقوم بمتابعة الحاالت المر�ضية ال�صعبة لدى الطالب.
 - 11تخ�صي�ص عيادة �صحية في المدر�سة مهمتها القيام بواجبها الإن�ساني تجاه الحاالت المر�ضية الطارئة والقيام
بالإ�سعافات الأولية ،وتحويل الحاالت ال�صعبة منها �إلى الجهات ال�صحية المعنية بذلك.
وهكذا يت�ضح لنا بكل و�ضوح وجالء �أن المدر�سة الوطنية بجهود �أ�صحابها ت�ؤدي واجبها كام ًال �إزاء كل منت�سبيها
من الطالب دون تمييز �أو تفرقة في مختلف المجاالت التربوية واالجتماعية واالقت�صادية والإن�سانية.
وال نغالي �إذا قلنا �أن المدر�سة الوطنية الجعفرية بما تبذله من جهد متوا�صل وعمل د�ؤوب �إزاء توفير المناخ
التعليمي المالئم لأبنائها في مختلف المراحل التعليمية ،تعتبر المدر�سة الرائدة في هذا المجال .وعمرها الطويل
الذي بلغ �سبعة عقود من العطاء العلمي المتوا�صل ،خير �شاهد على ذلك  .وال تزال المدر�سة الوطنية بجهود �أ�صحابها
ومدر�سيها و�إدارتها ت�سير بخطى ثابتة نحو تحقيق �أهدافها المن�شودة بكل �أمانة و�إخال�ص.
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