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اوًل - فكرة التاأ�سي�س: 

ب�أن  �إيم�ن�  وذلك  بحت  ديني  منطلق  من  �أ�صح�به�  لدى  �لجعفرية  �لوطنية  �لمدر�صة  ت�أ�صي�س  فكرة  �نطلقت  لقد 

�أنعم  �إذ� �تقى �هلل في �إخو�نه من �لم�صلمين وعمل ج�هدً� على نفعهم و�صالحهم، بم�  �إال  �لم�صلم ال يكون م�صلم� بحق 

ب�لبدء في  �إيذ�ن�  �لديني  �لمنطلق  �لهدى و�لر�ص�د. وك�ن هذ�  �إلى طريق  ب�أيديهم  �لم�ل و�لجهد، و�الأخذ  �هلل عليه من 

�لعلم لينير لهم دروب �لخير وي�صعهم على �لطريق �لقويم.  �أبن�ء �لم�صلمين  �لت�أ�صي�س لمدر�صة يتلقى فيه�  بلورة فكرة 

وال �صك �أن هذه �لفكرة �ل�ص�ئبة قد ج�ءت �قتد�ًء ب�أعم�ل ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم �لجليلة، و�لذي ك�ن قد 

�إطالق  مق�بل  �لم�صلمين  �أبن�ء  من  ع�صرة  منهم  كل  يعلِّم  �أن  �لفدية  يملكون  ال  �لذين  �لم�صركين  �أ�صرى  على  ��صترط 

من  �آي�ته  �أول  و�صلم  و�آله  عليه  �هلل  �صلى  �لكريم  ر�صوله  على  �أنزل  �لذي  وجل  عز  �هلل  الأمر  �متث�اًل  وكذلك   . �صر�حهم 

الأكرم،  وربك  اقراأ  علق،  من  الإن�سان  خلق  خلق.  الذي  ربك  با�سم  {اقراأ   : بعده  من  والأمته  له  ق�ئاًل  �لكريم  �لقر�آن 

الذي علم بالقلم، علم الإن�سان ما لم يعلم}. �صدق �هلل �لعلي �لعظيم. 

ديني  بد�فع  و�إنم�  م�دية،  منفعة  �أو  م�دي  بد�فع  يكن  لم  �لجعفرية  �لوطنية  �لمدر�صة  �إن�ص�ء  �أن  ب�لذكر  و�لجدير 

في  �أمور  من  حوله  يدور  م�  �إدر�ك  بهدف  له،  �لعون  يد  ومد  �لعلم  يتلقى  �أن  يريد  من  كل  بيد  �الأخذ  في  تمثل  �إن�ص�ني 

حي�ته، و�لوقوف على معرفة م� هو مت�ح من �أ�صر�ر هذ� �لكون �لبديع، �لتي ال ي�صل �إلى معرفته� �إال من �أدلى بدلوه في 

الذين  ي�ستوي  {قل هل  بقوله:  لجهودهم  تقديرً�  �لذين ذكرهم �هلل  �لعلم�ء  �أغو�ره، وهم  و�صبر  و�لمعرفة  �لعلم  بحر 

يعلمون والذين ل يعلمون......} وقوله تع�لى: {اإنما يخ�سى اهلل من عباده العلماء} �صدق �هلل �لعلي �لعظيم.

هن�ك  تكن  لم  �إذ  �لتعليم،  �إلى  �لملحة  و�ل�صرورة  �لم��صة  �لح�جة  وليد  ك�ن  �لتعليمية  �لموؤ�ص�صة  هذه  �إن�ص�ء  �إن 

مد�ر�س تعليمية �صوى مدر�صتين فقط وهم�: �لمدر�صة �لمب�ركية، و�لمدر�صة �الأحمدية، كم� ذكرن� �آنف�.

�أدو�  كويتيين ف�صالء  قبل  بذلت من  �لتي  �لم�صنية  �لجهود  �لوقوف على مدى  الأمكنن�  قليال،  �لور�ء  �إلى  ولو عدن� 

�أم�نة و�إخال�س ر�ص�لتهم نحو دينهم ووطنهم و�أمتهم. فهذه �لمدر�صة �لتي حملت لو�ء �لعلم م�صعاًل ي�صيء طريق  بكل 

�لعلم و�لمعرفة في وقت ك�ن فيه ظالم �لجهل ح�لك�، و�لتي ال تز�ل ت�صق طريقه� بكل ثب�ت و�قتد�ر، هي خير دليل على 

�صدق ووف�ء هوؤالء �لمخل�صين من �لرج�ل �لذين �أخذو� على ع�تقهم هذه �لم�صئولية �لج�صيمة، و�لذين �صحو� من �أجله� 

ب�أمو�لهم ور�حتهم في �أوق�ت �ل�صيق، وفي �أحلك �لظروف. 

وكذلك  �ل�ص�مخ  �لتعليمي  �ل�صرح  هذ�  ت�أ�صي�س  فكرة  تبنو�  �لذين  �لمخل�صين  �لرج�ل  هوؤالء  دور  معً�  ولن�صتعر�س 

�لذين �صجعو� على ت�أ�صي�صه م�ديً� ومعنويً�:

�لتعليمي  �ل�صرح  ت�أ�صي�س هذ�  تبنى فكرة  �أول من   معرفي 
هّ

�أحمد محمد ح�صين ن�صر�هلل �لح�ج  �لمرحوم  لقد ك�ن   - 1

85



86

�ل�ص�مخ ودع� �إلى تنفيذه على نفقته �لخ��صة. وقد كر�سهّ في �صبيل ذلك كل م� لديه من م�ل وجهد، ه�دفً� من ور�ء 

�لفكرة  �أوحى له بهذه  ث�ني�. وقد  و�أمته �الإ�صالمية  �أبن�ء وطنه  �أوال، ثم خدمة  ذلك �لر�ص� و�لقبول من �هلل تع�لى 

�ل�صيد محمد �لع�دلي �لنجفي و�لذي ك�ن موجودً� في �لكويت �آنذ�ك.

2 - �أم� �أول �لم�صجعين و�لمتحم�صين لهذه �لفكرة م�ديً� ومعنويً� فقد ك�ن �لمغفور له �ص�حب �ل�صمو �ل�صيخ �أحمد �لج�بر 

�ل�صب�ح ح�كم �لكويت �آنذ�ك. �إذ ك�ن �أول �لمتبرعين الإن�ص�ء هذه �لموؤ�ص�صة �لتعليمية �لفريدة في نوعه� في ذلك 

�لوقت، حيث تقدم بمبلغ �ألفي روبية وك�ن ذلك بت�ريخ 1358/12/17 هـ �لمو�فق 1940/1/27م.

3 - �أم� �لمرحوم �لح�ج محمد رفيع ح�صين معرفي فقد ك�ن �أكثر �لممولين له� على مدى �لعقود �لمختلفة.

افتتاح المدر�سة: 

1938 م  1357 هـ �لمو�فق  لقد تم في ع�م   

وهي  �لجعفرية،  �لوطنية  �لمدر�صة  �إن�ص�ء 

�أول مدر�صة نظ�مية �أهلية في دولة �لكويت. 

�لث�من  �لجمعة  يوم  �الفتت�ح  حفل  وجرى 

 7 �لمو�فق  هـ   1357 �لحجة  ذي  من  ع�صر 

من  �لدعوة  وجهت  حيث  م،   1939 فبر�ير 

�ص�حب  �لمغفورله  �إلى  �لمدر�صة  موؤ�ص�صي 

�ل�صمو �ل�صيخ �أحمد �لج�بر �ل�صب�ح، ليكون 

�الفتت�ح على يديه. ف�نتدب �ل�صيخ عبد�هلل 

�لج�بر �ل�صب�ح ني�بة عن �صموه. وقد ح�صر 

�لحفل �ل�صيخ علي �لخليفة �ل�صب�ح، و�ل�صيخ 

عبد�هلل �لخليفة �ل�صب�ح، وعدد من رج�ل 

�لدين و�لعلم�ء و�لوجه�ء و�الأعي�ن و�لتج�ر. 

للمدر�صة  �الأول  ب�لمبنى  �لحفل  �أقيم  وقد 

بمنطقة �لو�صط )قرب ق�صر �ل�صيف( يوم �ل�صبت 18 من ذي �لحجة 1357 هـ �لمو�فق 1939/2/7م، �لذي ي�ص�دف 

»يوم �لغدير«.

وك�ن هذ� �لحفل هو �الأول من نوعه في دولة �لكويت، �إذ �ألقيت فيه بع�س �لكلم�ت و�لق�ص�ئد �ل�صعرية، بحيث بد�   

وك�أنه منتدى فكري �أدبي ر�ئع. ومن �أبرز هذه �لكلم�ت و�لق�ص�ئد : 

كلمة لف�صيلة �ل�صيخ عبد�هلل �لنوري رحمه �هلل. ٭ 

ق�صيدة �صعرية ر�صينة ل�صم�حة �لعالمة �ل�صيد / �إبر�هيم جم�ل �لدين. ٭ 

لوحة للفنان الكويتي اأيوب ح�سين ر�سمها في 2006/5/7 ، وتبدو في اللوحة �سورة 

المدر�سة الوطنية الجعفرية عند اإن�سائها عام 1938 قرب ق�سر ال�سيف وهو منزل 

المرحوم / اإ�سماعيل محمد علي حيدر معرفي
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وقد تم خالل حفل �الفتت�ح تكوين عدد من �للج�ن �الإد�رية و�الإ�صر�فية مهمته� �لعمل على تحقيق �الأهد�ف �لمتوخ�ة   

من ت�أ�صي�س �لمدر�صة �لوطنية �لجعفرية. وقد ت�صكلت هذه �للج�ن على �لنحو �لت�لي : - 

اللجنة الإدارية وت�سم في ع�سويتها :  اأ - 

رئي�صً�  �ل�صيد / �حمد محمد ح�صين معرفي 

�أمينً� لل�صندوق  �ل�صيد / من�صور مو�صى �لمزيدي 

ع�صوً�  �ل�صيد / �ل�صيد ه��صم �ل�صيد �أحمد بهبه�ني  

ع�صوً� �ل�صيد / محمد رفيع ح�صين معرفي 

ع�صوً�  �ل�صيد / علي ح�ج عبد�لكريم �أبل 

ع�صوً� �ل�صيد / �أحمد �لمحميد  

ع�صوً� �ل�صيد / ح�صن �لحمر  

ع�صوً�  �ل�صيد / محمود �لح�ج جوهر حي�ت  

ع�صوً� �ل�صيد / عبد�لر�ص� ح�ج محمد علي �آل ق��صم  

ع�صوً�  �ل�صيد / �صيد محمد �لع�دلي 

ب - اللجنة الإ�سرافية )الناظرة( وت�سم في ع�سويتها : -

�ل�صيد عبد�لكريم �أبل 

�ل�صيد جوهر حي�ت 

�ل�صيد يو�صف بهبه�ني 

�ل�صيد ح�صين �صلط�ن بهبه�ني

�ل�صيد مو�صى �لمزيدي 

�ل�صيد �أحمد �لقالف 

�ل�صيد �آغ� علي بهبه�ني 

�ل�صيد عبد�لكريم �لح�ج ق��صم 

�ل�صيد محمد علي �ل�صم�لي 

�ل�صيد رجب بن ح�صن �ص�دق

�آف�ق  �لمجتمع وتفتح  �لتي تخدم  �لنبيلة  للغ�ي�ت  �لتبرع�ت ور�صده�  يتمثل في جمع  �للجنة  �لرئي�س لهذه  �لعمل  وك�ن 

وم�صروف�ت  �إيج�ر  جمعه�  تم  �لتي  �لمب�لغ  غطت  وقد  �لوطن.  هذ�  في  �لم�صلمين  �أبن�ء  من  �لعلم  ط�لبي  �أم�م  �لتعليم 

�لمدر�صة ل�صنو�ت �أربع.

ظهرت  �لتعليمي،  �ل�صرح  هذ�  في  �لعمل  ب��صتمر�ر  ي�صمح  م�  �لر�صيد  من  �لم�لي  �لمدر�صة  �صندوق  في  يتبق  لم  ولم� 
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�صه�مة �لرج�ل �لتي ع�دة م� تبرز في مثل هذه �لمو�قف، فقد تف�صل �صم�حة �لعالمة �ل�صيد / جو�د �لمو�صوي �لقزويني 

رحمُه �هلل بتوجيه دعوة ع�مة لجميع �لتج�ر و�الأعي�ن و�لوجه�ء من �أهل �لكويت لالجتم�ع في بيته، ليعر�س عليهم �الأمر 

في �أ�صلوب يدل على مدى حبه لعمل �لخير و�لتف�ني في تحقيقه. وت�ص�بق �لجميع في تج�وبهم للتبرع ب�صخ�ء، وتم جمع 

هن�ك  يكن  لم  حيث  �إن�ص�ني،  د�فع  من  �نطالقً�  �لموؤ�ص�صة  هذه  في  �لتعليمية  �لم�صيرة  ب��صتمر�ر  ي�صمح  من��صب  مبلغ 

م�صروف�ت �أو ر�صوم مدر�صية يقوم �لطالب بت�صديده� نظير در��صتهم. فقد ك�نت �لدر��صة ب�لمج�ن �متث�اًل لقوله تع�لى: 

اأنبتت �سبع �سنابل في كل �سنبلة مائة حبة، واهلل ي�ساعف  اأموالهم في �سبيل اهلل كمثل حبة  {مثل الذين ينفقون 

لمن ي�ساء واهلل وا�سع عليم} �صدق �هلل �لعلي �لعظيم. �صورة �لبقرة �آية رقم 261

�لمخل�صين.  �لخير  �أهل  تبرع�ت  من  �أي�صً�  تدفع  فك�نت  �لمدر�صة،  في  و�لع�ملين  �لمدر�صين  لرو�تب  ب�لن�صبة  �أم� 

ولي�س �أدل على ذلك مم� ق�م به �لح�ج / يو�صف محمد ح�صين بهبه�ني حينم�  عر�س عليه �الأمر وعلم م� في ميز�نية 

ل�ص�لح  �صهريً�  روبية  خم�صم�ئة  مبلغ  دفع  على  و�لمد�ومة  �لعجز،  هذ�  بت�صديد  ب�لتعهد  ب�در  فقد  عجز،  من  �لمدر�صة 

�ل�صندوق �لم�لي للمدر�صة.

تطوير م�ستوى المدر�سة

بعد �نتق�ل �لح�ج / �أحمد �لح�ج محمد ح�صين معرفي �إلى جو�ر ربه، وهو �لموؤ�ص�س �الأول للمدر�صة �لوطنية �لجعفرية، 

خلفه �بن عمه �لوجيه �لح�ج / محمد رفيع ح�صين معرفي في حمل لو�ء هذه �لر�ص�لة �لتعليمية �لنبيلة، �لتى ك�ن �أهاًل 

لحمله�. فقد عمل بجد و�قتد�ر و��صعً� ن�صب عينيه �صع�رً� ال يحيد عنه وهو »�الأم�نة و�الإخال�س في �أد�ء �لو�جب«. فك�ن 

بقية  �آزره  بحيث  �لجميع،  وتقدير  �حتر�م  من  به  م� حظي  ذلك  على  و�لدليل  �أهد�فه�،  ويحقق  �لم�صيرة  يقود  من  نعم 

�الأع�ص�ء في همة ون�ص�ط للنهو�س بهذ� �ل�صرح �لتعليمي �لعريق و �لعمل على تطويره ورفع م�صتو�ه.

�لتطوير  نط�ق  وفي  م   1952 ع�م  �لمو�فق  هـ   1373 ع�م  ففي 

�لم�صتهدف، �قترح �لح�ج / محمد رفيع ح�صين معرفي، و�ل�صيد ه��صم 

�ل�صيد �أحمد بهبه�ني فكرة �إق�مة بن�ء خ��س للمدر�صة بدال من �لمبنى 

من  و�لقبول  �ال�صتح�ص�ن  �ل�ص�ئبة  �لفكرة  هذه  القت  وقد  �لموؤجر. 

�لجميع وتم �التف�ق على تنفيذه�.

�لنبيل  �لهدف  هذ�  تحقيق  نحو  �لمب�ركة  �لخطو�ت  �أولى  وك�نت 

�لميد�ن  �ص�رع  في   بيوت  �صبعة  عليه�   مق�م  �الأر�س  من  قطعة  �صر�ء 

�لم�صمى ) �ص�رع �أبوعبيدة ( ، وذلك الإق�مة �لمبنى �لجديد للمدر�صة 

�لث�ني  �لمبنى  بمث�بة  �لمبنى  هذ�  وك�ن  �لموقع.  هذ�  على 

للمدر�صة،حيث ك�ن �لمبنى �الأول �لذي بد�أ عليه �لت�أ�صي�س )عد� ملحق 

للح�ج/  �ل�صرق(  في  �لبركة  دو�ر  قرب  �لجعفرية  �لوطنية  �لمدر�صة 

�إ�صم�عيل محمد علي حيدر معرفي.

 مبنى المدر�سة الوطنية الجعفرية ب�سارع الميدان 

الم�سمى )�سارع اأبو عبيدة(
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خيرً�  وعماًل  طيبة  ذكرى  خلفهم  ت�ركين  تع�لى  �هلل  رحمة  �إلى  �لمدر�صة  موؤ�ص�صي  من  عدد  �نتقل  �لوقت  وبمرور 

ب�قي�. فق�م �لح�ج / محمد رفيع ح�صين معرفي ب�لدعوة �إلى عقد �جتم�ع ع�م بمبنى �لمدر�صة، ح�صره �لعديد من كب�ر 

�لتج�ر و�لوجه�ء �آنذ�ك وتم من خالله �نتخ�ب �أع�ص�ء جدد عن طريق �لتر�صيح و�القتر�ع. بعد ذلك فتح  ب�ب �لتبرع 

�أهل  به  يت�صم  م�  على  يدل  ف�إنم�  �صيء  على  ذلك  دل  و�إن  �لجزيل.  �لعط�ء  في  �لخير  �أهل  وت�ص�بق  �لمدر�صة،  ل�ص�لح 

 تع�لى.
هّ

�لكويت من �صف�ت �لخيـر و�الإح�ص�ن و�لبذل لوجه �هلل

وقد تج�صد ذلك �لعط�ء �لخير في جمع حو�لي ن�صف مليون روبية وهو مبلغ ال ي�صته�ن به في ذلك �لوقت . وتخليدً� 

لذكرى هوؤالء �الأخي�ر �لذين ج�دو� ب�أمو�لهم من �أجل توفير �صبل �لتعلم الأبن�ء هذ� �لوطن، ف�إنن� في هذه �لمن��صبة وهي 

من��صبة مرور �ثنين و�صبعين ع�مً� على �إن�ص�ء هذه �لموؤ�ص�صة �لتعليمية، ن�صجل بكل تقدير و�عتز�ز �أ�صم�ءهم ب�أحرف من 

وح�صن  ب�لخير  لهم  وندعو  قدموه،  م�  على  و�المتن�ن  �ل�صكر  �آي�ت  كل  لهم  نقدم  �أن  �إال  �لمق�م  هذ�  في  ي�صعن�  وال  نور. 

�لجز�ء د�عين لهم ق�ئلين »جز�كم �هلل خير �لجز�ء على م� قدمت �أيديكم من خير«. و�صدق ر�صولن� �لكريم عليه و�آله 

�لطيبين �لط�هرين و�صحبه �لمي�مين �أزكى �ل�صالم حين ق�ل : »الخير فيَّ وفي اأمتي اإلى يوم الدين« .

و�إليك عزيزي �لق�رئ ق�ئمة ب�أ�صم�ء هوؤالء �الأخي�ر �لذين ب�درو� �إلى تقديم �لعون للمدر�صة : - 

�ل�صيد محمد رفيع ح�صين معرفي      �لم�صوؤول �الأول عن �لمدر�صة   

�ل�صيد �صيد ح�صن �ل�صيد �أحمد بهبه�ني   

�ل�صيد يعقوب يو�صف بهبه�ني   

�ل�صيد عبد�لح�صين عبد�لكريم معرفي   

�ل�صيد ط�لب �صيد عبد�لنبي بهبه�ني   

�ل�صيد �إ�صم�عيل �صيد عبد�لنبي بهبه�ني   

�ل�صيد ه��صم �لح�ج �أحمد بهبه�ني )�أوالده(  

�ل�صيد زيد عبد�لح�صين �لك�ظمي   

�ل�صيد جو�د يعقوب �أبو�لح�صن بهبه�ني   

�ل�صيد حيدر يعقوب �أبو�لح�صن بهبه�ني   

�ل�صيد عبد�للطيف ح�ج جوهر حي�ت   

�ل�صيد من�صور ح�صين قب�زرد   

�ل�صيد عب��س �آغ� على بهبه�ني   

�ل�صيد ح�صن عب��س �ل�صر�ف   

�ل�صيد عبد�ل�صمد عبد�هلل معرفي   

�ل�صيد عي�صى حيدر �آل ر�صيد بهبه�ني و�إخو�نه   

�ل�صيد مو�صى عبد�لح�صين على نقي   

�ل�صيد خليل علي د�صتي   

�ل�صيد علي �ل�صيد ح�صين خ�جة   



90

�ل�صيد علي نقي كر��صي  

�ل�صيد يو�صف بهبه�ني )ورثته(  

�ل�صيد ح�صن م�صهدي �أحمد  

�ل�صيد �صيد ح�صين �صيد ه��صم بهبه�ني  

�ل�صيد �إبر�هيم ح�صين معرفي  

�ل�صيد محمد جو�د ح�صين معرفي  

�ل�صيد عب��س ميرز� ح�صين  

�ل�صيد ج��صم �ل�صق�ي       

�ل�صيد عي�صى ح�صين �ليو�صفي      

�لح�ج محمد  ق�م  فقد  �لتعليمية.  �لموؤ�ص�صة  لهذه  �لم�صتمر  و�لتطور  �لخير  و�لعط�ء  �لدعم  م�صيرة  تتو��صل  وهكذ� 

رفيع ح�صين معرفي ب�صر�ء �لعق�ر في منطقة �لق�د�صية وم�ص�حته حو�لي �ألفي متر مربع من وز�رة �لم�لية. وقد تم قيد 

قيمة �لعق�ر على ح�ص�ب �لم�صروف�ت �الأميرية وذلك بت�ريخ 1961/4/6 م. وك�ن ذلك في عهد �لمغفور له �صمو �ل�صيخ 

عبد �هلل �ل�ص�لم �ل�صب�ح، وبكت�ب موثق من �صمو �ل�صيخ ج�بر �الأحمد �لج�بر �ل�صب�ح �أمير �لبالد، و�لذي ك�ن في ذلك 

رفيع  محمد  �لح�ج/  و�لتقوى  �لخير  رجل  �إلى  �لكت�ب  هذ�  ت�صليم  تم  وقد  �لوزر�ء.  لمجل�س  ورئي�صً�  للعهد  وليً�  �لوقت 

ح�صين معرفي �لذي �صرب �أروع �الأمثلة في �لبذل و�لعط�ء وحبه للخير، و�لعمل �لمتو��صل لياًل ونه�رً� ليعم �لخير �أبن�ء 

هذ� �لوطن، حيث ق�م ب�لتعهد ببن�ء هذ� �لمبنى على نفقته �لخ��صة مرددً� في �أعم�ق نف�صه �لموؤمنة {اللهم بارك لنا 

في اأعمالنا، اللهم اإنا ل نبغى اإل ر�ساك}، �للهم �ر�س عنه و�جزه خير �لجز�ء. وبهذ� �لعمل �لمخل�س و�لجهد �لر�ئع 

٭
تم ت�صييد �لمبنى و�نتق�ل �لمدر�صة �إليه بك�مل �أجهزته� وذلك في بد�ية �لع�م �لدر��صي 64 /1965م.

٭ نعتذر عن عدم توافر �سور للمباني القديمة للمدر�سة الوطنية الجعفرية.

٭ �سورة لمبنى المدر�سة الوطنية في منطقة القاد�سية
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 )36( در��صي  ف�صل  كل  م�ص�حة  در��صية  ف�صول  �صتة  على  ي�صتمل  دور  كل  دورين  من  موؤلفً�  �لمبنى  ك�ن  وقد   

 

مترً� مربعً� عد� �لمر�فق �لت�لية : 

�أ - ثالثة مختبر�ت للعلوم م�ص�حة كل مختبر 60 مترً� مربعً�.

ب - ثالثة مر��صم لمختلف �لمر�حل �لدر��صية.

د - م�صجد.   هـ - مكتبة.   و - مختبر�ن للح��صوب. ج - عي�دة �صحية خ��صة.  

لخدمة  �الأخرى  �لمر�فق  وبع�س  �لث�لث  �لدور  بن�ء  تم  �لطالب  �أعد�د  تز�يدت  وعندم�  �ل�صبعين�ت  منت�صف  وفي 

�لعملية �لتعليمية وقد �أوقف �لح�ج/ محمد رفيع ح�صين معرفي في حي�ته �لمبنى بك�مله ل�ص�لح �لمدر�صة.

�أم� ب�لن�صبة للمبنى �لح�لي للمدر�صة فقد بد�أت �أعم�ل ت�أ�صي�صه في ع�م 1988م، وتم �فتت�حه في �لث�من من �صهر 

م�ر�س ع�م 1990 م. وال يز�ل ق�ئمً� �صرحً� �ص�مخً� يوؤدي مه�مه �لتعليمية وفق �لغ�ي�ت و�الأهد�ف �لنبيلة �لتي �أن�صئ من 

�لث�ني  �لدر��صي  �لف�صل  بد�ية  مع  وتحديدً�  1990/89م  �لدر��صي  �لع�م  �إليه في منت�صف  �لمدر�صة  �نتقلت  فقد  �أجله�، 

بن�ء  فتقرر  �له�ئلة،  �الأعد�د  لهذه  يت�صع  ال  �لق�د�صية  منطقة  في  �لقديم  �لمبنى  �أ�صبح  �أن  بعد  وذلك  �لع�م.  ذلك  من 

مدر�صة �أحدث و�أو�صع في منطقة حولي وعلى م�ص�حة �أربعة �آالف مترمربع للمرحلتين �لمتو�صطة و�لث�نوية، على �أن تع�د 

و�إعد�ده  �لق�د�صية بعد ترميمه  �لقديم في منطقة  �لمبنى  �إلى  1991/90م  �لدر��صي  �لع�م  �لمرحلة �البتد�ئية مع بد�ية 

فبر�ير  �أول  من  �عتب�رً�  وذلك  �لح�ل  في  �لترميم  عملية  بد�أت  وب�لفعل  �الإبتد�ئية.  �لمرحلة  مع  ليتن��صب  �إعد�دً� جيدً� 

1990 وتم �التف�ق على �أن يتم �إنج�زه� وت�صليمه� في �أول �أغ�صط�س 1990م.

المبنى الجديد للمدر�سة الوطنية )حولي( والذي تم افتتاحه في العام الدرا�سى 1990/89
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وبعد  فيه�.  و�لتطور  �لحي�ة  عجلة  و�أوقف  �صىء  كل  عطل  قد  �لكويت  دولة  على  �لغ��صم  �لعر�قي  �لغزو  �أن  غير 

حيث  و�لجديد  �لقديم  للمبنيين:  �لترميم  عملية  بد�أت  �لكويت  �أر�س  من  �لغ�زية  �لقو�ت  وخروج  مب��صرة  �لتحرير 

و�أعيد �فتت�ح  �لكويت.  �لعلم في  �أغلب �لمد�ر�س ودور  �لع�صكرية �ص�أنهم� �ص�أن  للقو�ت  �لغزو كمقر  �أثن�ء فترة  ��صتخدم� 

�لمبنى �لجديد في منطقة حولي في �ل�صنة �الأولى بعد �لتحرير ) �صنة �لدمج ( 1992/91 حيث در�س �لطلبة فيه� من�هج 

�صنتين در��صيتين في ع�م و�حد. وال عجب عزيزي �لق�رئ، فهوؤالء هم �أهل �لكويت، �أهل خير وعط�ء، ال ي�ألون جهدً� وال يتو�نون 

�إكب�ر  فتحية   » �هلل  ف�صل  فهذ�  لبيك   « فيجيبون  �لعمل«،  خير  على  »حي  �لخير  ند�ء  ي�صمعون  حينم�  �لو�جب،  ند�ء  تلبية  في  �أبدً� 

ف�إنن�  �لكبير،  �الإن�ص�ني  �لخيري  �لم�صروع  لهذ�  تبرع  من  كل  لذكر  �لمق�م  يت�صع  ال  وحيث  �لكر�م.  �لرج�ل  لهوؤالء  و�إجالل 

نتقدم لهم ب�العتذ�ر، الأن ذكر جميع هذه �الأ�صم�ء يتطلب كت�بً� خ��ص�. ولذ� ال ي�صعن� هن� �إال �أن نتقدم �إلى جميع هوؤالء 

�إلى  ور�ئه  من  يهدفو�  لم  �لذي  �صنيعهم  على ح�صن  و�لعرف�ن  �ل�صكر  �آي�ت  ب�أ�صمى  �لرج�ل،  من  و�لمخل�صين  �ل�صرف�ء 

�صمعة �أو �صهرة، و�إنم� ك�ن ديدنهم �إر�ص�ء �هلل تع�لى وحده.

الدكتور يعقوب ال�سراح وهو يق�س �سريط افتتاح المدر�سة الوطنية في 

مبناها الجديد، بح�سور ال�سيد عبدالفتاح معرفي ومدير اإدارة التعليم 

الخا�س ال�سيد عبد اهلل مهنا وبع�س اأ�سحاب المدار�س الأهلية

�سورة تو�سح جانباً من الح�سور بمنا�سبة حفل افتتاح المبنى الجديد 

للمدر�سة الوطنية ت�سم ال�سيد عبدالفتاح معرفي والدكتور يعقوب ال�سراح 

ولفيفاً من اأولياء الأمور

ال�سيد عبدالفتاح معرفي يكرم مدير اإدارة التعليم الخا�س ال�سيد عبداهلل 

مهنا بمنا�سبة افتتاح المدر�سة الوطنية.

ال�سيد عبدالفتاح معرفي يكرم ال�سيد باقر عبدالخ�سر معرفي بمنا�سبة 

افتتاح المدر�سة الوطنية كواحد من اأقدم طالب المدر�سة.

�سور من حفل افتتاح المدر�سة الوطنية فـي العام الدرا�سي 1990/89
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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�سمم المبنى الجديد المهند�س ال�سيد/

جا�سم محمد ح�سين قبازرد

مجموعة من الطلبة في ن�سيد »نبي الهدى« بمنا�سبة اإفتتاح المبنى تكريم الطالب م�سطفى نورالدين بمنا�سبة افتتاح المدر�سة الوطنية

الجديد المدر�سة الوطنية

ال�سيد دكتور يعقوب ال�سراح يلقي كلمة بمنا�سبة افتتاح المدر�سة الوطنية 

في مبناها الجديد
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موا�سفات مبنى المدر�سة الوطنية في حولي

يت�ألف مبنى �لمدر�صة �لوطنية �لح�لي من ثالثة �أدو�ر و�صرد�ب ويحتوي على : 

40 ف�صاًل در��صيً� م�ص�حة �لف�صل �لو�حد 42 مترً� مربعً�. �أ - 

�أربعة مختبر�ت علمية ) مختبر فيزي�ء - مختبر كيمي�ء - مختبر �أحي�ء - مختبر جيولوجي� ( ب - 

مكتبة كبيرة م�ص�حته� 100 متر مربع ت�صتمل على 5000 كت�ب في مختلف �لتخ�ص�ص�ت. ج - 

غرفتي كمبيوتر تت�صع �لو�حدة منهم� لثالثة وع�صرين جه�ز�. وقد �أدخل نظ�م �لكمبيوتر �إلى �لمدر�صة �لوطنية منذ  د - 

ع�م 1984م وبذلك ك�نت �أول مدر�صة �أهلية بل وحكومية تدخل �لكمبيوتر في ح�ص�س �لن�ص�ط، حيث تم �إح�ص�ر 

�أحد �لمهند�صين �الإنجليز لتدريب �لمدر�صين وكذلك تدريب �لطلبة �إلى �أن �أ�صبحت �الآن م�دة �أ�ص��صية تدر�س في 

كل �لمر�حل �لتعليمية.

م�صرح يت�صع لحو�لي 400 �صخ�س. هـ - 

ويقوم  به�.  خ��صة  ومر�فق  �نتظ�ر  ومك�ن  للطبيب  خ��صة  حجرة  وبه�  �لالزمة  �الأدو�ت  بكل  مجهزة  طبية  عي�دة  و - 

�لم�صئول عنه� بمت�بعة �أحو�ل �لطالب �ل�صحية وت�صجيل �لح�الت �لخ��صة �لتي تحت�ج �إلى رع�ية معينة وعمل ملف 

�صحي لكل ط�لب و�إعط�ء �للق�ح �لمقرر لكل مرحلة في �لموعد �لمن��صب بن�ء على تعليم�ت وز�رة �ل�صحة.

�آخرى  �إلى ذلك كله هن�ك مر�فق  ب�الإ�ص�فة  و�لث�نوية  و�لمتو�صطة  �البتد�ئية  �لمر�حل:  ثالثة مر��صم تخدم جميع  ز - 

مثل: غرف �لمدر�صين، غرف �لم�صرفين، غرف �الإد�رة �لعديدة، �لمخ�زن، وغيرذلك.

دور وزارة التربية

وت�صكل حقبة  �لكويت،  دولة  في  �لتربوي  �لحقل  في  ب�رزً�  علمً�  �لوطنية  �لمدر�صة  فيه  �أ�صبحت  �لذي  �لوقت  في 

ه�مة من ت�ريخ �لتعليم في �لكويت، و�نطالقً� من �لدور �لف�عل �لذي تقوم به وز�رة �لتربية �إز�ء �لم�صيرة �لتعليمية في 

�لبالد، فقد �أ�صهمت بهذ� �لدور حين قدمت دعمً� متو��صاًل لهذه �لمدر�صة ب�عتب�ره� �لر�ئدة في مج�ل �لتعليم �الأهلي. 

�لتربية  و�أدو�ت  �الإي�ص�ح  و�ص�ئل  وبع�س  �لمدر�صية  �لكتب  من  يلزمه�  م�  بكل  تزويده�  على  �لتربية  وز�رة  د�أبت  فقد 

�لبدنية و�لفنية.

وليً�  ك�ن  �لذي  �ل�صب�ح  �الأحمد  �ل�صيخ ج�بر  �ل�صمو  به ح�صرة �ص�حب  تف�صل  م�  �لكر�م،  �لكويت  �أمر�ء  م�آثر  ومن 

وقرط��صية  تحت�جه من كتب  م�  بكل  �لمدر�صة  بتزويد  يق�صي  �أمر  ب�إ�صد�ر  �لوقت،  �لوزر�ء في ذلك  لمجل�س  ورئي�صً�  للعهد 

مج�نً�. و�إن دل ذلك على �صيء ف�إنم� يدل على مدى �هتم�م �صموه بت�صجيع �لعلم و�لعلم�ء، وعلى مدى �لحر�س �لذي توليه 

�أبن�ئه� ، ذلك �لحر�س �لن�بع من �الإيم�ن �لعميق بو�صية �أمير �لبالد - �آنذ�ك - �ص�حب �ل�صمو  �لحكومة �لر�صيدة لرع�ية 
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�ل�صيخ �صب�ح �ل�ص�لم �ل�صب�ح، و�لتي �ألق�ه� في خط�به �ل�صهير �لموجه الأبن�ئه �ل�صب�ب ق�ئاًل ) �إنكم �أمل يومن� و�صورة غدن� 

وو�صيلتن� �لوحيدة ل�صنع م�صتقبل عظيم ( . وال تز�ل �لمدر�صة �لوطنية ت�صق طريقه� في �لمج�ل �لتربوي بكل ثقة و�قتد�ر 

وفق �لمن�هج �لتربوية �لتي ت�صعه� وز�رة �لتربية، و يقوم بتنفيذه� نخبة من �لمعلمين �الأكف�ء في ظل �إد�رة تربوية حكيمة. 

ثانياً - ن�ساط المجل�س الإداري في المدر�سة الوطنية الجعفرية

لقد د�أبت �لهيئة �الإد�رية »مجل�س �الإد�رة« في �لمدر�صة �لوطنية �لجعفرية منذ ن�ص�أته� �أن تعقد جل�ص�ته� ب�صكل 

و�إيم�نً�   ، �لمن�صودة  �لتربوية  �الأهد�ف  تحقيق  على  منهم  �الأع�ص�ء حر�صً�  لك�فة  �لك�مل  ب�لح�صور  يت�صم  منتظم  دوري 

�صئونهم  ت�صريف  من  يمكنهم  �أيديهم  في  �صالحً�  ذلك  ليكون  �لكويتي،  �ل�صعب  �أبن�ء  بين  و�لمعرفة  �لعلم  ن�صر  ب�أهمية 

وتدبير �أمورهم �لحي�تية على �أ�ص�س قويمة .

و�قع  ومن  1961م  فبر�ير  �إلى   - 1956م  �كتوبر  بين  م�  �لفترة  في  �الإد�رية  �لهيئة  جل�ص�ت  وق�ئع  وب��صتطالع 

ك�ن  �لفرعية  �للج�ن  ت�صكيل  �أن  نجد  كم�   . �لجل�ص�ت  هذه  عقد  في  و�النتظ�م  �لجدية  مدى  نجد   ، �لمت�حة  �ل�صجالت 

يجري وفق تخطيط دقيق من حيث �لتر�صيح و�لت�صويت ل�صغل �لمن��صب �الإد�رية �لمقررة . وقد �صمت �لهيئة �الإد�رية 

في ع�صويته� مديرً� له� ، ون�ئبً� للمدير ، و�صكرتيرً� ، ولجنة لالإ�صر�ف على جمع �لتبرع�ت و�أمينً� لل�صندوق، وم�صئواًل 

للم�صتري�ت ، و�ص�بطً� لالإت�ص�ل بين �لهيئة �الإد�رية ومدير �لمدر�صة . و�إن دل ذلك على �صىء ف�إنم� يدل على مدى وعي 

�لق�ئمين على �أمور هذه �لموؤ�ص�صة �لتربوية و�إدر�كهم ب�أهمية �لعمل �لتربوي .

وقد تولى تلك �لمن��صب �الإد�رية نخبة من �لرج�ل �الأكف�ء �لذين نذرو� �أنف�صهم للقي�م ب�لم�صئولي�ت �لملق�ة على 

ع�تقهم على �أكمل وجه . وال يز�ل �لبع�س منهم يم�ر�س �أعم�له بكل حكمة و�قتد�ر في مج�الت �أخرى . نذكر منهم : 

مديرً� للهيئة  �ل�صيد / �إ�صم�عيل علي د�صتي 

ن�ئبً� للمدير  �ل�صيد / حبيب ح�صن جوهر  

�صكرتيرً� �ل�صيد / ج��صم عبد�هلل محمد �لعبد�هلل  

�صكرتيرً�  �ل�صيد / محمود�ل�صيد �إ�صم�عيل بهبه�ني  

�أمينً� لل�صندوق �ل�صيد / �إبر�هيم محمد بن �صيبة 

م�صئواًل للم�صتري�ت �ل�صيد / عي�صى عبد�هلل بهمن  

�ص�بطً� لالت�ص�ل بين �لهيئة �الإد�رية ومدير �لمدر�صة �ل�صيد / تقي �ل�صيد ط�لب بهبه�ني  

لجنة �الإ�صر�ف على �لتبرع�ت �ل�صيد / ق��صم علي �أ�صيري 

لجنة �الإ�صر�ف على �لتبرع�ت �ل�صيد / حمزة عب��س مق�م�س 

لجنة �الإ�صر�ف على �لتبرع�ت �ل�صيد / ب�قر عبد�لخ�صر معرفي 
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وك�نت �لهيئة �الإد�رية تحر�س بك�مل �أع�ص�ئه� على ح�صور �لجل�ص�ت �لمقررة في �لوقت و�لمك�ن �لمحددين دون 

�أمور تتعلق بمجري�ت �لدر��صة و�الأعم�ل �الإد�رية، ومن�ق�صة �الأمور �لم�لية، وترك  تخلف، يتد�ولون فيه� م� ي�صتجد من 

ثم  ومن   . تعديل  �أو  حذف  �أو  �إ�ص�فة  �إلى  تحت�ج  �لتي  �لمو�صوع�ت  حول  ومقترح�تهم  �آر�ئهم  لطرح  لالأع�ص�ء  �لمج�ل 

طرح هذه �الآر�ء و�لمقترح�ت للت�صويت و�تخ�ذ �الإجر�ء�ت �لمن��صبة ب�صدده� .

ومم� تجدر �الإ�ص�رة �إليه، �أن ح�صور �آل معرفي ك�ن م�ثاًل في كل �لجل�ص�ت �الإد�رية ب�عتب�رهم �أ�صح�ب �لفكرة 

�الأ�ص��صية لت�أ�صي�س �لمدر�صة �لوطنية �لجعفرية ومنفذيه�. فقد ك�ن ب�قر عبد�لخ�صر معرفي �أحد �أع�ص�ء لجنة �الإ�صر�ف 

بعد  وبخ��صة  �الإد�رية،  �لهيئة  جل�ص�ت  في  �لد�ئم  معرفي  ح�صين  محمد  جعفر  ح�صور  وكذلك  �لم�لية،  �لنو�حي  على 

�لم�صئولي�ت  ولحر�صه على تحديد   . �لهيئة  رئ��صة هذه  �الأخرى من  �لتيلجي الرتب�ط�ته  ف��صل خلف   / �ل�صيد  ��صتق�لة 

عليه�  لالطالع  وت�صجيله�  عليه�،  �لمو�فقة  وطرح  �أع�ص�ئه�  وظ�ئف  بتو�صيف  �الإد�رية  �لهيئة  معرفي  جعفر  ط�لب 

بتحديد  �لخ��س  �لق�نون  مو�د  �أ�ص��س  على  �الإد�رية  للهيئة  �لد�خلي  �لمنه�ج  و�صع  عليه،  وبن�ء  بمتطلب�ته�.  و�اللتز�م 

�أد�ء �الأع�ص�ء الأعم�لهم و�لقي�م  وظ�ئف �لهيئة �الإد�رية، وك�نت محددة ب�صكل دقيق مم� ك�ن له �الأثر �الأكبر في ح�صن 

ب�لم�صئولي�ت �لمنوطة بهم .

�أم� ب�لن�صبة للمو�د �لدر��صية ، فقد ت�صمن �لمنهج �لمقرر في �لمدر�صة �لوطنية �لجعفرية، منذ ت�أ�صي�صه� �إ�ص�فًة 

�أن  �إال  و�لفرن�صية.  �لف�ر�صية  �للغتين  �لجعفري وتدري�س  �لمذهب  �أ�صول  ، تدري�س  �لحكومية  �لمد�ر�س  لم� هو مقرر في 

تدري�س �للغة �لف�ر�صية ب�صكل ر�صمي لم يلق قبواًل لدى كثير من �الأع�ص�ء . وبعد طرح �لمو�صوع للمن�ق�صة ، تم �لو�صول 

�إلى �صيغة معدلة ت�صمنت �الآتي : - 

�للغة �لر�صمية في �لمدر�صة �لوطنية �لجعفرية هي �للغة �لعربية .   - 1

2 -  تدري�س �أ�صول �لمذهب �لجعفري ب�للغة �لعربية �أو �لف�ر�صية .

يجوز للمدر�صة تدري�س �أي لغة �أجنبية �إذ� �قت�صت �لظروف .   - 3

كم� تم تعديل بع�س �لفقر�ت �لو�ردة في منه�ج �لمع�رف و�لخ��صة بمنهج �لمو�صيقى ، حيث �أكدت جل�صة �لهيئة 

�الإد�رية �لمنعقدة في 1956/11/18م ، �أنه ال يجوز تدري�س �أي م�دة �أو تطبيق م� يتن�فى مع �ل�صرع �الإ�صالمي في �لمدر�صة 

�لوطنية �لجعفرية .

فبر�ير   15 في  �لمنعقدة  �لجل�صة  في  �الإد�رية  �لهيئة  �أع�ص�ء  ن�ق�س  61-1962م،  �لدر��صي  �لع�م  بد�ية  وفي 

�لمنهج  تح�صين  و�ص�ئل  حول  �لجعفرية  �لوطنية  �لمدر�صة  و�إد�رة  �لمع�رف  د�ئرة  بين  تبودلت  �لتي  �لر�ص�ئل  1961م، 

وبعد  �لحكومية،  �لمد�ر�س  �لمقررة في  �لتعليمية  �لمن�هج  �لمدر�صة، وجعله متم��صيً� مع متطلب�ت  �لمتبع في  �لدر��صي 

هذ�  في  ج�ء  م�  تنفيذ  على  �لمو�فقة  تمت  �لمدر�صة،  �إد�رة  �إلى  �لكويت  مع�رف  من  �لموجه  للكت�ب  �لح�صور  من�ق�صة 

�لكت�ب، من حيث رفع عدد ح�ص�س �للغة �لعربية ومب�دئ �لعلوم و�لر�صم و�الأ�صغ�ل و�الأن��صيد و�لتربية �لبدنية، بحيث 

�إد�رة �لمدر�صة على  تت�ص�وى في عدده� مع م� هو مقرر في من�هج �لمع�رف ب��صتثن�ء م�دة �لمو�صيقى، �لتي لم تو�فق 
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تدري�صه� ب�عتب�ره� تتن�فى مع �ل�صرع �الإ�صالمي. وبم� �أن تطبيق من�هج �لمع�رف في �لمدر�صة يتطلب توفير �الإمك�ن�ت 

�إد�رة  طلبت  فقد  �لحكومية،  �لكويت  مد�ر�س  طلبة  �ص�ئر  به  يتمتع  مم�  ذلك  وغير  مدر�صية،  و�أدو�ت  كتب  من  �لالزمة 

ت�صتطيع  حتى  �لممكنة  �لم�ص�عد�ت  ك�فة  تقديم  معه�،  �لوثيق  �لتع�ون  من  �نطالقً�  �لمع�رف،  د�ئرة  من  �لمدر�صة 

�لمدر�صة تطبيق من�هج �لمع�رف ب�ل�صكل �لمطلوب، وتم��صيً� مع متطلب�ت �لنظ�م �لتعليمي في �لكويت. وقد ك�ن �لح�ج 

/ محمد رفيع ح�صين معرفي على ر�أ�س �لمو�فقين على تطبيق �لمن�هج �لتعليمية �لحكومية في �لمدر�صة.

�أوق�ت  معظم  �لب�صرة  في  و�إق�مته  فتر�ت طويلة  �لكويت  معرفي عن  رفيع ح�صين  / محمد  �لح�ج  غي�ب  ورغم 

غي�به لرع�ية �أمالكه ، �إال �أن �طالعه على �أمور �لمدر�صة و�صيره� ك�ن ب�صكل د�ئم . وقد بد� ذلك و��صحً� عند �لتفكير 

�إلى �ل�صيد / محمد رفيع  �آنذ�ك رفع كت�ب  في ت�صييد بن�ء جديد للمدر�صة . فقد �قترح �ل�صيد / مدير �لهيئة �الإد�رية 

معرفي يت�صمن �ال�صتف�ص�ر عن رغبته بخ�صو�س بن�ء جديد للمدر�صة ، وم� يفكر فيه حي�ل هذ� �لمو�صوع �له�م . وقد 

ج�ء �لرد على هذ� �لكت�ب �لذي �أر�صل �إليه ب�لمو�فقة على بن�ء �لمدر�صة �لجديدة على نفقته �لخ��صة . 

وفي �لع�صرين من �أغ�صط�س ع�م 1964 ت�صكلت هيئة �إد�رية جديدة للمدر�صة من �الأع�ص�ء �لت�لية �أ�صم�وؤهم:

ع�صوً� 8 - �ل�صيد/حجى عبد�هلل �صكري  رئي�ص�ً  1 - �ل�صيد/ح�صين علي �لعط�ر 

ع�صوً� 9 - �ل�صيد/�صيد �أبو �لح�صن �لمو�صوي  ن�ئبً� للرئي�س  2 - �ل�صيد/عبد�لمطلب �لك�ظمي 

ع�صوً� 10 - �ل�صيد/عبد�لعزيز �لعندليب  مقررً� للهيئة  3 - �ل�صيد/ محمد خ�صير ق��صم 

ع�صوً� 11 - �ل�صيد/غلوم �بل  ع�صو�ً  4 - �ل�صيد/�أحمد مر�د 

ع�صوً� 12 - �ل�صيد/ح�صين علي ب�رون  ع�صو�ً  5 - �ل�صيد/�إبر�هيم بن �صيبة 

ع�صوً� 13 - �ل�صيد/محمد �صعب�ن  ع�صو�ً  6 - �ل�صيد/جعفر محمد �صع�دة 

ع�صوً� 14 - �ل�صيد/�أحمد �صيد عب��س  ع�صو�ً  7 - �ل�صيد/جو�د �لعو�صي 

و�الإد�رية.  �لفنية  �لمج�الت  في  �أهد�فه�  محققة  ون�ص�ط  جد  بكل  عمله�  تم�ر�س  �الإد�رية  �لهيئة  هذه  ظلت  وقد 

وك�نت جل�ص�ته� تعقد وفق �إط�ر منهجي منظم تن�ق�س من خالله� مختلف �الأمور �لمتعلقة ب�لمدر�صة من متطلب�ت م�دية 

و�حتي�ج�ت تعليمية.

ولقد ك�ن لن� �صرف �للق�ء مع بع�س �أع�ص�ء �لهيئة �الإد�رية وبع�س �لوجه�ء ممن ع��صر تلك �لفترة ، و�لذين ك�ن 

لهم �لف�صل في تزويدن� بقدر من �لمعلوم�ت �لقيمة �لتي �أف�دت – بال �صك – في �إثر�ء محتوى هذ� �لكت�ب ، ونخ�س 

�لتي  �لوث�ئق  1938م حيث فقدت جميع  �لمدر�صة ع�م  �إن�ص�ء  �إلى ت�ريخ  1967م و�صوال  �لتي �صبقت ع�م  �لفترة  ب�لذ�ت 

لذ�   ، للكويت  �لعر�قي  �الحتالل  فترة  �أثن�ء  �لمدر�صة  �إد�رة  لدى  �أو  �لخ��س  للتعليم  �لع�مة  �الإد�رة  لدى  ك�نت محفوظة 

ه�مة  معلوم�ت  من  عليه  �لح�صول  �أمكن  م�  تقديم  في  �الأكبر  �لف�صل  �أ�صم�وؤهم  �الآتية  �ل�ص�دة  من  �لكوكبة  لهذه  ك�ن 
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�أف�دو� به� �صف�هة بحكم مع��صرتهم له� وتف�علهم معه� �أو من و�قع م�صتند�ت لديهم ، وهم :

- �ل�صيد ج��صم عبد�هلل محمد �لعبد�هلل - �ل�صيد ر�ص� �أحمد محمد ح�صين معرفي 

- �ل�صيد عبد �لعزيز �لعندليب - �ل�صيد �إ�صم�عيل علي د�صتي 

- �ل�صيد ر�ص� حيدر معرفي - �ل�صيد حبيب جوهر حي�ت 

�لوطنية  �لمدر�صة  و�أمن�ء  �أع�ص�ء  �ل�ص�دة  ب�أ�صم�ء  ق�ئمة  ت�صكلت  1970م  ع�م  �أغ�صط�س  من  ع�صر  �لث�لث  وفي 

�لجعفرية، بن�ء على رغبة �لح�ج محمد رفيع ح�صين معرفي للقي�م ب�لمه�م �لمنوطة بهم وت�صهيل �إت�ص�ل �إد�رة �لمدر�صة 

بهم عند �لح�جة وقد ت�صمنت هذه �لق�ئمة �الأ�صم�ء �لت�لية:

ال�سيد اإبراهيم علي خريبط

رئي�صً� فخريً�

ال�سيد محمد رفيع ح�سين معرفي

م�صئواًل ع�مً� �أم�م وز�رة �لتربية

ال�سيد اإ�سماعيل بهبهاني

�أمينً� لل�صندوق وم�صئواًل عن جمع �لتبرع�ت وعن ميز�نية �لمدر�صة

ال�سيد عبدال�سمد عبداهلل معرفي 

م�صئواًل عن متطلب�ت �لمدر�صة 

ال�سيد ر�سا حيدر معرفيال�سيد عبدالعزيز العندليب

ال�سيد ر�سا اأحمد معرفي

ال�سيد جا�سم عبداهلل محمد

ال�سيد حبيب جوهر حيات ال�سيد اإ�سماعيل علي د�ستي
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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�ستي ال�سيد ح�سين ال�سيد ها�سم بهبهاني 

الحاج جعفر مال جمعة اأحمد ال�سيد اإ�سماعيل علي الد�ستي 

الحاج ح�سن م�سهدى اأحمد ال�سيد من�سور قبازرد 

ال�سيد باقر عبدالخ�سر معرفي ال�سيد جعفر حيدر بهبهاني 

ال�سيد ح�سين الطباطبائي ال�سيد اإبراهيم ح�سين معرفي 

ال�سيد علي محمد ح�سن اأ�سكناني ال�سيد اأحمد ال�سيد عابد المو�سوي 

الحاج علي نقي كرا�سي ال�سيد جا�سم اإ�سماعيل معرفي 

الحاج مكي ال�سراف ال�سيد زيد الكاظمي 

�لمدر�صة  �صئون  �إد�رة  معرفي  ح�صين  رفيع  �ل�صيد/محمد  ت�صلم   1971 ع�م  يوليو  من  و�لع�صرين  �لث�من  وفي 

�لر�بع  وفي  �ل�صحية.  ح�لته  ب�صبب  �لمو�صوي  ح�صن  محمد  �ل�صيد  �لمدر�صة  ن�ظر  تق�عد  �أن  بعد  �لجعفرية  �لوطنية 

و�لع�صرين من �أغ�صط�س ع�م 1971 تم ت�صكيل �أم�نة لل�صندوق من �ل�ص�دة:

رئي�صً� 1 - �لح�ج محمد رفيع ح�صين معرفي  

ع�صوً� 2 - �لح�ج يو�صف ح�صين مقد�س  

ع�صوً� 3 - �لح�ج علي نقي كر��صى   

ع�صوً� 4 - �لح�ج ح�صن م�صهدي �أحمد  

�لح�ص�ب  تقديم  مه�مه�  من  وك�ن  و�القت�ص�دية  �لم�لية  �لنو�حي  م�صئولية  ع�تقه�  على  �الأم�نة  هذه  �أخذت  وقد 

�لخت�مي و�لميز�نية �لع�مة للمدر�صة في نه�ية كل ع�م در��صي.

و�لتي  �لجعفرية  �لوطنية  للمدر�صة  �الإد�رية  �لهيئة  ت�صكيل  تم   ،1971 ع�م  �أغ�صط�س  من  و�لع�صرين  �لث�من  وفي 

�صمت �الأ�صم�ء �لت�لية:

9 - �ل�صيد/علي ح�صين محمد د�صتي 1 - �ل�صيد/محمد رفيع ح�صين معرفي 

10 - �ل�صيد/خليل �إبر�هيم �صعب�ن 2 - �ل�صيد/يو�صف ح�صين مقد�س 

11 - �ل�صيد/�إ�صم�عيل د�صتي 3 - �ل�صيد/ح�صن م�صهدي �أحمد 

12 - �ل�صيد/ح�صين د�صتي 4 - �ل�صيد/علي نقى كر��صى 

13 - �ل�صيد/جعفر محمد ح�صين معرفي 5 - �ل�صيد/ عبد�هلل جم�ل 

14 - �ل�صيد/جعفر ح�ج حيدر بهبه�ني 6 - �ل�صيد/ح�صن ن�صير 

15 - �ل�صيد/ح�صين عبد�لكريم معرفي 7 - �ل�صيد/جمعة �صعب�ن 

16 - �ل�صيد/�صيد تقى �صيد ط�لب بهبه�ني 8 - �ل�صيد/�صعب�ن غ�صنفري 
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وقد �ص�ر �لن�ص�ط �الإد�ري على هذ� �لنهج �لمنظم حتى نه�ية �لثم�نين�ت، حيث تم ت�صكيل مجل�س �إد�ري جديد ال 

يز�ل يم�ر�س دوره �لف�عل بكل جدية ون�ص�ط محققً� �الأهد�ف �لتي تن�صده� �لمدر�صة �لوطنية و�لمتج�صدة في دفع عجلة 

�لتربية و�لتعليم في دولة �لكويت، من خالل تنمية �لمو�رد �لب�صرية و��صتثم�ره� �ال�صتثم�ر �الأمثل.

1989 للميالد، عقد �جتم�ع  1409 للهجرة �لمو�فق �الأول من م�ر�س ع�م  ففي �لث�لث و�لع�صرين من رجب ع�م 

تمهيدي بح�صور كل من:

�ل�صيد/ محمد ح�صين يو�صف �لوثيقي.

�ل�صيد/ عبد �لر�ص� حيدر �إ�صم�عيل معرفي.

�ل�صيد/ عبد�الإله محمد رفيع ح�صين معرفي.

�ل�صيد/ عبد�للطيف محمد جو�د معرفي.

�ل�صيد/ عبد�لفت�ح محمد رفيع ح�صين معرفي.

�ل�صيد/ محمد ح�صن علي عوده.

ب�لمدر�صة،  �لمتعلقة  �الأ�ص��صية  �الأمور  بع�س  حول  �ص�مل  بحديث  �لجل�صة  معرفي  عبد�لفت�ح  �ل�صيد  �فتتح  وقد 

ومنه� موعد �النته�ء من �لمبنى �لجديد �لك�ئن في مح�فظة حولي - خلف مجمع �لرح�ب، و�لعمل على تجهيزه بك�فة 

�الإحتي�ج�ت، و�إمك�نية ت�صجيل �لطالب للع�م �لدر��صي 1990/89م. وقد تم في نه�ية هذه �لجل�صة تحديد �أ�صم�ء �أع�ص�ء 

مجل�س �الإد�رة �لجديد من قبل �ل�صيد/ عبد�لفت�ح معرفي وذلك على �لنحو �لت�لي:

�ل�صيد/ محمد ح�صين يو�صف �لوثيقي.

�ل�صيد/ عبد�لرحيم من�صور معرفي.

�ل�صيد/ عبد�للطيف محمد جو�د معرفي.

�ل�صيد/ عبد�لر�ص� حيدر �إ�صم�عيل معرفي.

�ل�صيد/ عبد�لحليم محمد رفيع ح�صين معرفي.

�ل�صيد/ عبد�الأمير محمد رفيع ح�صين معرفي.

�ل�صيد/ عبد�الإله محمد رفيع ح�صين معرفي.

�ل�صيد/ عبد�لفت�ح محمد رفيع ح�صين معرفي.

�ل�صيد/ نوري  لل�صر، وقد ح�صر �لجل�صة  �أمينً�  �ل�صيد/ محمد ح�صن علي عوده،  كم� تم في نف�س �لجل�صة تعيين 

ح�مد �لم�صت�ص�ر �لق�نوني.

وقد و��صلت �للجنة �الإد�رية عقد �جتم�ع�ته� ب�صكل دوري منتظم لبحث كل م� ي�صتجد من �أمور تتعلق ب�لمدر�صة. 

ففي �لجل�صة �لمنعقدة في 8 م�ر�س ع�م 1989م، تم �لبحث في مو�صوع �لر�صوم �لدر��صية مع مر�ع�ة �لج�نب �الإن�ص�ني 

في تح�صيله�، وبخ��صة من �أولئك �لطالب �لذين ي�صتحقون �لم�ص�عدة. كم� تمت �لمو�فقة وب�الإجم�ع على �إعف�ء �لطلبة 

في  �الأو�ئل  �لخم�صين  �صمن  ترتيب  على  �لح��صلين  للطلبة  م�لية  مك�ف�آت  وتقديم  در��صية،  مرحلة  كل  في  �الأو�ئل 
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�متح�ن�ت �لث�نوية �لع�مة، �إ�ص�فة �إلى مر�ع�ة �أبن�ء �لع�ملين في �لمدر�صة.

�لث�نوي  �لر�بع  �ل�صف  لطالب  �لتقوية  درو�س  لتحديد  زمني  جدول  و�صع  عليه�  �الإتف�ق  جرى  �لتي  �الأمور  ومن 

لتح�صين م�صتو�هم �لعلمي، وكذلك �لمو�فقة على و�صع نظ�م للحو�فز و�لمك�ف�آت �لت�صجيعية للمدر�صين �لممت�زين.

وفي �لجل�صة �لمنعقدة في 6 م�يو ع�م 1990م، �قترح �أمين �صر �لمجل�س �ل�صيد/ محمد ح�صن علي عوده، و�صع 

حو�فز لتن�صيط �الإقب�ل على �لت�صجيل في �لمرحلة �البتد�ئية وذلك بتقديم جميع م�صتلزم�ت �لط�لب ب�لمج�ن وت�صمل: 

�لزي �لمدر�صي، �لمالب�س �لري��صية، �لحقيبة �لمدر�صية، �لقرط��صية، وكتب �للغة �الإنجليزية )�الإ�ص�فية( �لتي لم تكن 

�لتعليم �لخ��س.  �إد�رة  �لتربية، وقد حظي �الإقتر�ح بمو�فقة �لح��صرين، ومن ثم مو�فقة  مقررة بعد في من�هج وز�رة 

كم� تم �الإتف�ق في �لجل�صة �لمنعقدة في 1990/6/25م، على �إعف�ء �لطلبة �لفل�صطينيين �لمحت�جين للم�ص�عدة بمعرفة 

�تح�د �لمر�أة �لفل�صطينية - فرع �لكويت - وذلك بخ�صم 20 ٪ من ر�صوم كل ط�لب ي�أتي عن طريق هذ� �التح�د.

جل�ص�ته  �إحدى  في  �أو�صى  �لتدري�س،  مج�ل  في  �لكف�ء�ت  �أف�صل  ��صتقط�ب  على  �الإد�ري  �لمجل�س  من  وحر�صً� 

رو�تب  زي�دة عن   ٪  10 �أق�صى  بحد  �لوطنية  �لمدر�صة  في  �لمدر�س  ر�تب  بزي�دة   ،1989 ع�م  م�ر�س   29 في  �لمنعقدة 

�أو�صى  �الأكف�ء  �لمدر�صين  �ختي�ر  ح�صن  على  �أي�صً�  �لمجل�س  من  وحر�صً�  �الأخرى.  �لخ��صة  �لمد�ر�س  في  �لمدر�صين 

�لموجهين من  وبع�س  د. عب��س معرفي،  د. م�صطفى معرفي،  ت�صم في ع�صويته�:  �لغر�س  لهذ�  لجنة خ��صة  بت�صكيل 

�لتعليم �لخ��س، ب�لتع�ون مع مجل�س �إد�رة �لمدر�صة.

وظلت �لمدر�صة �لوطنية تم�ر�س عمله� ك�لمعت�د بكل ط�ق�ته� و�إمك�ن�ته� �إلى �أن خيمت على دولة �لكويت ظالل 

�لغزو �لعر�قي �لم�صوؤوم، و�لذي �أوقف عجلة �لحي�ة في جميع �لمج�الت، وبخ��صة في مج�ل �لتعليم. وقد ظلت �لمدر�صة 

�لوطنية تحت �ل�صيطرة �لعر�قية حتى �لتحرير، حيث فتحت �أبو�به� لبع�س �لع�ملين بت�ريخ 1991/7/15, لالإعد�د للع�م 

حتى  1991/1/15م  من  يبد�أ   - �الأول  در��صيين،  ع�مين  �إلى  ق�صم  �لذي  �لدمج«  »ع�م  وهو  1992/91م  �لدر��صي 

بد�أ  فقد  �لمدر�صة  في  �لع�ملين  لك�فة  �لر�صمي  �لدو�م  �أم�  1992/7/15م.  حتى   1992/2/1 من  و�لث�ني  1992/8/24م، 

بت�ريخ 1991/8/3م، وب�لن�صبة للطالب فقد بد�أ بت�ريخ 1991/8/24م.

من و�قع هذه �لحق�ئق �لتي ت�صمنته� �صجالت �لمدر�صة �لوطنية، يمكن �لقول ب�أن �لهيئة �الإد�رية فيه� بتوجيه�ت 

من �أ�صح�به� �لموؤ�ص�صين له� ، ك�نت وم� ز�لت تقوم ب�أعم�له� وم�صئولي�ته� �لج�ص�م على خير م� ير�م، م�صتهدفة من ور�ء 

�لكويتي،  �لمجتمع  في  �لثق�فة  ن�صر  في  �أ�ص��صي  ب�صكل  تتج�صد  و�لتي   ، و�لتربوية  �لتعليمية  �الأهد�ف  تحقيق  كله،  ذلك 

ك�فة  في  �لمجتمع  هذ�  في  و�لتقدم  �لنمو  تحقيق  دون  تحول  �لتي  �لمعوق�ت  �أكبر  من  تعتبر  �لتي  �الأمية  على  و�لق�ص�ء 

�لمج�الت .
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الأهداف العامة لتاأ�سي�س المدر�سة الوطنية الجعفرية

�أهد�فً�  �أعينهم  �لوطنية، و�صعو� ن�صب  �لمدر�صة  �أ�صح�ب  لدى  تتبلور  �لت�أ�صي�س  فيه فكرة  �أخذت  �لذي  �لوقت  في 

�الإمك�ن�ت  وتوفير  �لمالئم،  �لمن�خ  تهيئة  على  ج�هدين  عملو�  وقد  �الأهمية.  في  غ�ية  و�إن�ص�نية  و�جتم�عية،  تربوية، 

�أجل تحقيق هذه �الأهد�ف على �لوجه �الأكمل. و�صنح�ول في هذ� �لف�صل تن�ول هذه �الأهد�ف ب�صيء من  �ل�صخمة من 

�الإ�صه�ب.

اأوًل : الأهداف التربوية : 

ال �صك �أن �لتربية تلعب دورً� �أ�ص��صيً� في حي�ة �الإن�ص�ن ب�عتب�ره� �صي��صة قومية ودع�مة �أ�ص��صية في بن�ء �لمجتمع 

ال يمكن تج�هله�، خ��صة و�أنه� تركز على تنمية �صخ�صية �لمتعلم و�إعد�ده ليكون ع�صوً� ف�عاًل في �لمجتمع. وحيث �أن 

�لتربية بمفهومه� �ل�ص�مل تعني »جملة �الأفع�ل و�الآث�ر �لتي يحدثه� ك�ئن �إن�ص�ني ب�إر�دته، في ك�ئن �إن�ص�ني �آخر ، بهدف 

تبنت  فقد  �لن�صج« )1(  في طور  وهو  غ�ي�ته  تحقيق  �لمتلقي من  �لك�ئن  ذلك  تمكن  �لتي  �لمتنوعة  �ال�صتعد�د�ت  خلق 

�الأجي�ل  مدى  على  تحقيقه�  على  تعمل  �لمدى،  وبعيدة  مدرو�صة  خطة  وفق  �ص�ملة  تربوية  �أهد�فً�  �لوطنية  �لمدر�صة 

�لمتع�قبة.

وتتلخ�س هذه الأهداف فيما يلي : 

بن�ء �صخ�صية �لمتعلم بن�ًء تربويً� �صليمً� ومتك�مال، وتنمية مد�ركه وقدر�ته، وتعويده على تحمل �لم�صئولية في حي�ته   - 1

�لم�صتقبلية. 

�لمع��صر، مع  و��صعة في ع�لمن�  ي�صير بخطى  و�لذي  و�لتكنولوجي�،  �لعلوم  �لتقدم في  �لمتعلمين ال�صتيع�ب  �إعد�د   - 2

�لعن�ية �لتربوية �لق�صوى بهم لي�صبحو� علم�ء �لم�صتقبل وم�ص�عل �لتقدم في مجتمعهم.

تنمية روح �لتع�ون و�الحتر�م و�لت�ص�مح لدى �لمتعلمين، و�إعد�دهم �إعد�دً� تربويً� جيًد�، لي�صكلو� عن��صر ف�علة في   - 3

تكوين �الأمة �لحديثة و�لدولة �لحديثة، وعو�مل �أ�ص��صية في �صبيل ��صتقر�ر هذه �لدولة وتطوره�.

حث �لمتعلمين على مو�كبة �لتغير�ت �لتي يمر به� �لمجتمع �لذي يعي�صون فيه، و�لعمل على تحقيق �لتقدم �لمن�صود   - 4

ب�صكل حقيقي، من خالل بر�مج تربوية وثق�فية محددة. 

�لعمل على تنمية �لوالء للوطن، من خالل تو�صيح �لدور �لذي تلعبه �لتربية في �إعد�د �لن�سء للمو�طنة �لحقة.  - 5

غر�س مب�دئ �لتع�ون بين �ل�صعوب، وتحقيق �ل�صالم �لع�لمي، ونبذ �لتمييز �لعن�صري �أو �لتع�صب �لديني في نفو�س   - 6

�لن��صئة ب�أ�صلوب تربوي �إن�ص�ني. 
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تحقيق �أق�صى م� يمكن من �لديموقر�طية �الجتم�عية، لدى �لمتعلمين عن طريق �لبر�مج �لتربوية. لتذويب �لفو�رق    - 7

�لطبقية بينهم، من خالل �إت�حة مبد�أ تك�فوؤ �لفر�س �لتربوية �أم�م �لجميع.

للدور �لمطلوب منه� في تحقيق  �إلى وحد�ت تربوية كفوؤة وموؤهلة  �لمختلفة  �لمدر�صة بمر�حله�  �لعمل على تحويل    - 8

�لتقدم �لمن�صود في �لمجتمع.

ب�لحيوية  تت�صم  �إن�ص�نية  �صخ�صي�ت  لخلق  �لمتعلمين،  لدى  �لفكري  و�الإبد�ع  �لم�صتقل  �لتفكير  ت�صجيع  على  �لعمل    - 9

و�لدين�ميكية �لن�صطة.

لو�قعه  �لمدرك  �لو�عي  �الإن�ص�ن  بن�ء  في  ه�مً�  دورً�  تلعب  �لتربية  �أن  نجد  �ل�ص�بقة،  �لتربوية  �الأهد�ف  �صوء  في 

وم�صتقبله، �لق�در على تحمل تبع�ته وم�صئولي�ته �لقومية، و�لع�مل على تقدم مجتمعه و تطوره ورفعته. وذلك لم� للتربية 

من دور ه�م في تقدم �لعلم و�زده�ره.

�الأ�ص��صية في  �للبنة  ب�عتب�ره  �الإن�ص�ن  بن�ء  في  �لتربية  �أهمية  �أدركن�  �إذ�  �إال  يتحقق  لن  للتربية  �لف�عل  �لدور  هذ� 

بن�ء �لمجتمع، و�لعن�صر �الأ�ص��صي في تقدمه ونموه. ذلك �أن ت�أخر �لتربية عن �لقي�م بدوره� في �لحي�ة، �صيوؤدي حتمً� 

�لتربية   بين  �صب�ق  �لمدنية  »�أن   : ويلز«  ج.  »هـ.  �ل�صهير  �الإنجليزي  �لك�تب  يوؤكده  م�  وهذ�  �لمدنية.  وتقوي�س  دم�ر  �إلى 

و�لدم�ر«)2( وهذ� يعني �أن �لتربية هي �ل�صبيل �لوحيد لتقدم �لمجتمع و�لو�صيلة �لفع�لة في �زده�ره.

ثانياً : الأهداف الجتماعية : 

في مختلف  تحقيقه�  �إلى  وت�صعى  �صعت  و�لتي  �لجعفرية  �لوطنية  �لمدر�صة  تبنته�  �لتي  �الجتم�عية  �الأهد�ف  من   

�لمج�الت، م� يلي : 

�لقي�م بعملية �لتن�صئة �الجتم�عية �ل�ص�لحة لمختلف �لفئ�ت �لطالبية، من خالل تنمية قدر�ت �لطالب و�لك�صف    - 1

عن مو�هبهم وميولهم.

تهيئة �لظروف �لمالئمة �لتي ت�ص�عد على تحقيق �لنمو �النفع�لي و�الجتم�عي و�لفكري و�لبدني لدى �لطالب.   - 2

�لعمل على ��صتثم�ر �أوق�ت فر�غ �لطالب في �أعم�ل تعود ب�لنفع عليهم وعلى مجتمعهم، وت�صبع ح�ج�تهم �لنف�صية    - 3

و�الجتم�عية، وت�صونهم من عو�مل �النحر�ف.

كيفية  على  وتدريبهم  مو�جهته�،  عليهم  ي�صعب  قد  نف�صية  �أو  �جتم�عية  لمو�قف  �لتعر�س  من  �لطالب  وق�ية    - 4

مع�لجته� في ح�لة �لتعر�س له�.

�أو  ب�لنق�س،  و�ل�صعور  ب�لنف�س،  �لثقة  كفقد�ن  به�،  يمرون  �لتي  �النفع�لية  م�صكالتهم  حل  على  �لطالب  مع�ونة    - 5

�لعدو�ن، �أو �الزدر�ء من ج�نب �الآخرين وغير ذلك من �لم�صكالت �النفع�لية.

م�ص�عدة �لطالب على مو�جهة م�صكالتهم ، وم� يترتب عليه� من م�صكالت در��صية، ك�لغي�ب �لمتكرر ، �أو �لهروب    - 6
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من �لمدر�صة، �أو �العتد�ء على �لغير، �أو �لنفور من �لجو �لتعليمي، بج�نب م�صكالت �لتخلف �لدر��صي وم� يترتب 

عليه� من �آث�ر �صلبية.

�لتعرف على �حتي�ج�ت �لطالب �الجتم�عية وترتيبه� ح�صب �أولوي�ته�.   - 7

�لمدر�صة ذ�ت م�صئولية ع�مة ومت�صلة بكل مر�فق �لحي�ة. فال بد �أن تكون �صلته� وثيقة ب�لمجتمع، حتى تتمكن من    - 8

�لقي�م بم�صئولي�ته� ك�ملة.

وتزويدهم  �لطالب على خدمة مجتمعهم،  ت�ص�عد  �لتي  �لمختلفة  و�لثق�فية  و�لفنية  �لتعليمية  ب�لبر�مج  �الهتم�م    - 9

بمه�ر�ت وخبر�ت ن�فعة.

�الهتم�م ب�الأن�صطة �الجتم�عية �لمختلفة وفي مقدمته� �الأن�صطة �لري��صية و�لك�صفية �لتي تعمل على بن�ء �صخ�صية    - 10

�لط�لب �لبدنية و�لعقلية و�لنف�صية.

�لمنحرفة  و�التج�ه�ت  �لف��صدة  �لتي�ر�ت  من  وحم�يتهم  �لن��صئة،  نفو�س  في  �لف��صلة  و�الأخالق  �لقيم  غر�س    - 11

�ل�ص�ئدة في وقتن� �لمع��صر.

توثيق �ل�صلة بين �لمدر�صة و�لبيت من �أجل �صم�ن �لتح�صيل �لدر��صي �لمن�صود، وذلك من خالل �إن�ص�ء مج�ل�س    - 12

�الآب�ء و�لمعلمين.

ن�صر  بهدف  و�لعلمية،  �لثق�فية  و�لندو�ت  و�لبر�مج   ، �لدينية  و�الأعي�د  �لعلمية  �لمن��صب�ت  في  �الحتف�الت  تنظيم    - 13

�لوعي �لثق�في بين �لطالب.

تعويد �لطالب على �حتر�م �لنظم �الجتم�عية �لع�مة، و�لع�د�ت و�لتق�ليد و�الأعر�ف �ل�ص�ئدة في �لمجتمع، وغر�س   - 14

بذور �الإيم�ن في نفو�صهم ب�الأهد�ف �لقومية �لع�مة و�الإ�صه�م في تحقيق �لتقدم في �لمجتمع.

هذه �الأهد�ف في مجمله� لن تتحقق �إال من خالل تحقيق �لوظيفة �الجتم�عية للمدر�صة، وكل ذلك يتم عن طريق 

ت�ص�فر �لجهود �لقي�دية في �لمدر�صة. 

وتتمثل هذه القيادات فـي :)3(

�لقي�دة �لتعليمية : وتت�صمن كل �لم�صتوي�ت �لقي�دية �لتعليمية في �لمدر�صة، وت�صمل �لنظ�ر و�لوكالء و�لمدر�صين،   - 1

لم� لهم من دور ف�عل في تحقيق �لوظ�ئف �الجتم�عية للمدر�صة.

�لقي�دة �لمع�ونة : وتت�صمن �لقي�د�ت �لتي تتع�ون مع مجل�س �إد�رة �لمدر�صة، ك�لطبيب �لب�صري �أو �لنف�صي، و�أولي�ء   - 2

�الأمور وغيرهم.

�لقي�د�ت �الجتم�عية : وت�صمل �لقي�د�ت �لمتخ�ص�صة في �لعمل �الجتم�عي »�الخت�ص��صيين �الجتم�عيين«. تلك �لقي�د�ت   - 3

�لتي تعمل على تهيئة فر�س �لتغير و�لنمو �الجتم�عي للمتعلم، وذلك عن طريق �أ�ص�س و�أ�ص�ليب �لخدمة �الجتم�عية.
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من �أجل تحقيق هذه �الأهد�ف �الجتم�عية ب�صكل متك�مل، ��صتحدثت �إد�رة �لمدر�صة �لوطنية وحدة تربوية خ��صة، 

»�الخت�ص��صي  هو  تربوي  متخ�ص�س  بمه�مه  و�لقي�م  عليه  �الإ�صر�ف  يتولى  �لذي  �الجتم�عية  �لخدمة  مكتب  في  تتمثل 

�الجتم�عي« و�لذي تن�ط به م�صئولية تحقيق تلك �الأهد�ف.

وتنح�صر مهمة �الخت�ص��صي �الجتم�عي في �لمدر�صة، في تحقيق �أهد�ف �لخدمة �الجتم�عية �لمدر�صية، ب�عتب�ر 

هذه �لخدمة مهنة يقوم ب�لعمل فيه� متخ�ص�صون في �لعمل �الجتم�عي . و�لخدمة �الجتم�عية من �لو�ص�ئل ذ�ت �لكف�ءة 

زي�دة مح�صلة  �إلى  توؤدي  �لتي  �الجتم�عية  ب�لعالق�ت  �الأولى  �لدرجة  تعنى في  �إذ   . �لتربية  �لع�لية في مج�ل  و�لفع�لية 

�لتف�عل بين �لطالب د�خل �لمدر�صة. كم� تعمل على تنمية عالق�تهم مع بيئتهم �الجتم�عية. وتعمل �لخدمة �الجتم�عية 

�لمتعلمين.  �حتي�ج�ت  لمق�بلة  يوؤهله�  �لذي  �لم�صتوى  �إلى  �لتعليم  وبر�مج  بخطط  �الرتق�ء  على  �لتعليمي  �لنظ�م  في 

ولذلك تعمل �لخدمة �الجتم�عية في �لمحيط �لمدر�صي لتحقيق هدفين �أ�ص��صيين : -

الأول : 

�ل�صخ�صية  بن�ء  �إلى  تهدف  �جتم�عي  تطبيع  عملية  �لتن�صئة  ب�عتب�ر  �صليمة،  �جتم�عية  تن�صئة  �لمتعلمين  تن�صئة 

�لت�أثير في ثق�فة مجتمعه وي�صبح  �إلى ك�ئن �جتم�عي ي�صتطيع  �لفرد خالله� من ك�ئن بيولوجي  �لتي يتحول  �الإن�ص�نية 

تقدم  في  �الإ�صه�م  على  قدرة  �أكثر  تجعله  �لتي  ب�الإمك�ن�ت  تزويده  خالل  من  �لحي�تية،  م�صكالته  مو�جهة  على  ق�درً� 

وتطور مجتمعه.

الثاني : 

�لدر��صي.  �لتح�صيل  على  �لمتعلم  قدرة  هو  هن�  ب�الإنت�ج  ويق�صد  �الإنت�ج.  زي�دة  على  �لمتعلمين  �أم�م  �لفر�صة  �إت�حة 

�لدر��صي،  �لتح�صيل  على  قدرة  �أكثر  يكون  وم�صكالته  �حتي�ج�ته  تق�بل  من��صبة  �جتم�عية  له خدم�ت  تهي�أ  �لذي  ف�لط�لب 

وب�لت�لي �أكثر �إنت�ج�. و�الإنت�ج ب�لن�صبة للمدر�صة دليل على قدرته� على �أد�ء وظ�ئفه� ب�صورة موؤثرة على �لمتعلم و�لمجتمع.

وعلى �الخت�ص��صي �الجتم�عي �أن يكون م�صتعدً� لمق�بلة �الحتي�ج�ت �الأ�ص��صية �لتي ي�أتي به� �لط�لب �إلى �لمدر�صة 

)4(
ويريد تحقيقه�. وهذه �الحتي�ج�ت هي :

احتياجات نف�سية :   - 1
وتتمثل في ح�جة �لط�لب لل�صعور ب�الأمن و�لطم�أنينة و�لتقدير وحرية �لتعبير.  

احتياجات اجتماعية :   - 2
وتظهر في ميل �لط�لب �إلى �النتم�ء و�لم�ص�ركة و�لتو�فق �الجتم�عي مع �لجم�ع�ت �لتي يعي�س فيه�.
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احتياجات تعليمية :   - 3
وتتمثل في رغبة �لط�لب في �لمعرفة و�كت�ص�ب �لمه�ر�ت و�لخبر�ت �لتعليمية.

احتياجات �سحية :   - 4
وتتمثل في توفير �ل�صحة �لبدنية و�صالمة �لج�صم للط�لب ليتمكن من ��صتخد�م ط�ق�ته �إلى �أق�صى جهد ممكن.

احتياجات اقت�سادية :   - 5
للتح�صيل  �لالزمة  �لمدر�صية  �لم�دية  �الإمك�ن�ت  وتوفير  �إجه�د،  دون  و�النتق�ل  �لنظيف،  �لملب�س  توفير  وت�صمل   

�لدر��صي.

كم� ينبغي �أن يكون �الخت�ص��صي �الجتم�عي على ��صتعد�د �أي�صً� لمو�جهة �لم�صكالت �لتي يو�جهه� طالب �لمدر�صة   

و�لت�صدي لحله� بكل �لو�ص�ئل �لمت�حة. وتتمثل هذه �لم�صكالت في �الآتي : 

�لتخلف  ت�صمل  كم�  �لدر��صة  في  �النتظ�م  عدم  �أو  �لمدر�صة  عن  �لغي�ب  م�صكالت  وت�صمل   1 .: مدر�سية  م�سكالت 

�لدر��صي و�لنق�س في �لتح�صيل �لعلمي.

م�سكالت اجتم�عية مت�سلة ب�لأ�سرة :. 2 وتنجم عن ح�الت �لطالق، �أو �لهجر، �أو عدم �لتو�فق بين �لو�لدين، 

�أو �صوء مع�ملة �الآب�ء لالأبن�ء....�لخ.

�لمع�صكر�ت  �أو  �الأندية  في  �ال�صتر�ك  من  الأبن�ئهم  �الآب�ء  منع  �أبرزه�  من  3 . : الفراغ  اأوق�ت  �سغل  م�سكالت 

�لك�صفية، �أو مم�ر�صة �لهو�ي�ت �لتي تتفق وميولهم.

و�لجنون،  �الن�صح�بي،  و�ل�صلوك  �لنف�س،  على  �النغالق  �أهمه�  من   4 .: وال�سحة  ب�لنمو  مت�سلة  م�سكالت 

و�لم�ص�غب�ت �لمدر�صية.

يولد لديهم م�صكالت في  �لطلبة مم�  �ل�صديد لدى بع�س  �لديني  �لتحم�س  م�سكالت دينية واأخالقية :. 5 منه� 

مج�ل �لتكيف �الجتم�عي، وعدم �لقدرة على مو�جهة �لم�صكالت �ل�صخ�صية و�لع�طفية.

م�سكالت ع�طفية وجن�سية :. 6 ن�جمة عن فر�س �صي�ج منيع حول �الأمور �لجن�صية و�إح�طته� بجو من �لكتم�ن، 

بل �عتب�ره� من �لم�ص�ئل �لخطيرة �لتي ال يجوز لالأبن�ء ذكورً� �أو�إن�ثً� �الطالع عليه�.

�أو  �لف�صل  �الأحي�ن  معظم  في  له  وت�صبب  �لط�لب  تو�جه  �لتي  �لم�صكالت  �أهم  من  وهي   7 .: اقت�س�دية  م�سكالت 

�لتخلف �لدر��صي، نتيجة �نخف��س دخل �الأ�صرة �أو كثرة عدد �الأبن�ء، مم� يجعل �الأ�صرة ع�جزة عن تلبية متطلب�ت 

�أبن�ئه� و�إ�صب�ع ح�ج�تهم �الأ�ص��صية �لملحة.

تتوخ�ه�  و�لتي  �لمن�صودة  �الجتم�عية  �الأهد�ف  تحقيق  في  �الجتم�عيين  �لمتخ�ص�صين  ف�علية  لن�  تت�صح  وهكذ� 

�لمدر�صة �صم�نً� لتوفير �لجو �لتعليمي �لمالئم ل�ص�ئر �لطالب، وزي�دة قدرتهم على �لتح�صيل �لدر��صي دون عو�ئق وفي 

جو من �ال�صتقر�ر �لنف�صي.
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ثالثاً : الأهداف الإن�سانية :

كثيرً� م� يو�جه طلبة �لمد�ر�س م�صكالت فردية تختلف من ط�لب الآخر، تبعً� لمرحلة نموه، ودرجة وعيه و�إدر�كه 

�لتعقيد، فمثال،  �إلى  �لب�ص�طة  للمو�قف �لمختلفة �لتي يتعر�س له� في حي�ته �لمدر�صية. وتتدرج هذه �لم�صكالت من 

عدم �لقدرة على �ال�صتر�ك في رحلة معينة �أو في ن�ص�ط معين، �أو عدم �لقدرة على �قتن�ء بع�س �الأدو�ت �لمدر�صية، 

�إلى  لت�صل  �لم�صكالت  هذه  وتتدرج  �لمدر�صة.  في  �لطالب  بع�س  تو�جه  �لتي  �لب�صيطة  �لم�صكالت  من  ذلك  يعتبر 

�أو  �لتخلف �لدر��صي  �أو  �لتكيف في محيط �الأقر�ن في �لمدر�صة  �أثر�، كعدم �لقدرة على  و�أعمق  �أكثر تعقيدً�  م�صتوى 

عدم �ال�صتقر�ر �لنف�صي نتيجة م�صكالت �أ�صرية �أو غيره�. و�نطالقً� من �إيم�ن موؤ�ص�صي هذه �لمدر�صة ومجل�س �إد�رته� 

�لمترتبة عليه�، وم� تعك�صه من  �أولو� هذه �لم�صكالت و�لنت�ئج  �إلى حد كبير، فقد  بو�قعية هذه �لم�صكالت وحتميته� 

�آث�ر �صلبية على نفو�س �لطالب، وم� تتركه من ب�صم�ت �صود�ء على م�صتقبل حي�تهم، كل جهد م�صتط�ع، وكل رع�ية 

ممكنة. فعمدو� �إلى ت�صمين �لالئحة �لتنظيمية �لخ��صة بتنظيم �لعمل في �لمدر�صة �لوطنية �لجعفرية منذ �إن�ص�ئه�، 

جملة من �الأهد�ف ذ�ت �لط�بع �الإن�ص�ني و�الأخالقي، لتكون عونً� لطالبه� في �لتغلب على كل م� يع�نونه من م�صكالت 

عو�ئق  لهم  ي�صكل  �أن  يمكن  �لطالب،  في حي�ة  �لم�صكالت  مثل هذه  وجود  �أن  ب�عتب�ر  �جتم�عية،  �أو  م�دية  �أو  نف�صية 

بع�س  نلخ�س  �أن  ويمكنن�  �لتعلم.  �النخر�ط في عملية  �لذريع في  �لف�صل  �أو  �لمن��صب،  �لعلمي  دون تح�صيلهم  تحول 

هذه �الأهد�ف �الإن�ص�نية �لتي تعمل �لمدر�صة �لوطنية ج�هدة على تحقيقه� وفق م� هو مت�ح من �إمك�ن�ت، وذلك فيم� 

يلي:-

1 -  �إف�ص�ح �لمج�ل لكل ط�لب علم في مختلف �لمر�حل �لتعليمية دون �أية عو�ئق م�لية.

��صتق�ص�ء �أحو�ل �لطالب �لمعوزين لتقديم �لمعونة لهم ب�صكل يمكنهم من �لتغلب على �أية �صعوب�ت تعتر�س طريق   - 2
تح�صيلهم �لدر��صي في �صوء �الإمك�ن�ت �لمت�حة.

�الهتم�م ب�لح�الت �الإن�ص�نية �ل�ص�غطة لدى بع�س �لطالب و�لتي تتعلق ب�لتفكك �الأ�صري ، �أو وف�ة �أحد �لو�لدين �أو   - 3
�النف�ص�ل بينهم�، ودر��صته� در��صة ج�دة من �أجل توفير �لمن�خ �لمالئم لهم لال�صتمر�ر في عملية �لتعليم.

�لح�الت  ذوو  �لطالب  منه�  يع�ني  �لتي  للم�صكالت  �لمن��صبة  �لحلول  الإيج�د  و�لبيت  �لمدر�صة  بين  �لتع�ون  دعم   - 4
�ال�صتيع�ب  على  �لقدرة  نق�س  �أو  �لم�صتمر،  �لدر��صي  �لت�أخر  �أو  �لخلقية  �النحر�ف�ت  �أو  �لم�صتع�صية  �لمر�صية 

وغيره� من �لم�صكالت.

تتن��صب  زهيدة  ب�أ�صع�ر  �لمدر�صي  �لزي  �إلى  ك�لح�جة  �أولوي�ته�،  ح�صب  وترتيبه�  �لتعليمية  �الحتي�ج�ت  تحديد   - 5
وقدر�ت �لط�لب �لم�دية، �أو توفيره� بدون مق�بل لغير �لق�درين على �صر�ئه�. 

تي�صير �لوجب�ت �لغذ�ئية �لخفيفة لمن يرغب من �لطالب ب�أ�صع�ر مخف�صة من خالل �إن�ص�ء مق��صف من��صبة لهم.  - 6

تهيئة �لمج�ل �أم�م غير �لق�درين على �لتغطية �لم�دية لدور�ت �لتقوية �لتي تنظمه� �إد�رة �لمدر�صة، وذلك ب�إعف�ئهم   - 7
من ر�صوم �اللتح�ق بهذه �لدور�ت.
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�إز�لة �لفو�رق �الجتم�عية بين فئ�ت �لطالب �لمختلفة، بحيث ي�صعر �لجميع ب�أنهم في م�صتوى �جتم�عي و�حد.  -  8

�لرع�ية �لك�ملة لفئة �الأيت�م من �لطلبة ب�صفة خ��صة، لتعوي�صهم م� يفتقدونه من عطف وحن�ن �الأبوين.  - 9

عي�دة �لمر�صى من �لطالب في �لم�صت�صفي�ت �أو في �لمن�زل، ويتولى هذه �لمهمة مجل�س �لطلبة في �لمدر�صة �لذي   - 10
يقوم بمت�بعة �لح�الت �لمر�صية �ل�صعبة لدى �لطالب.

تخ�صي�س عي�دة �صحية في �لمدر�صة مهمته� �لقي�م بو�جبه� �الإن�ص�ني تج�ه �لح�الت �لمر�صية �لط�رئة و�لقي�م   - 11
ب�الإ�صع�ف�ت �الأولية، وتحويل �لح�الت �ل�صعبة منه� �إلى �لجه�ت �ل�صحية �لمعنية بذلك.

�إز�ء كل منت�صبيه�  وهكذ� يت�صح لن� بكل و�صوح وجالء �أن �لمدر�صة �لوطنية بجهود �أ�صح�به� توؤدي و�جبه� ك�ماًل 

من �لطالب دون تمييز �أو تفرقة في مختلف �لمج�الت �لتربوية و�الجتم�عية و�القت�ص�دية و�الإن�ص�نية.  

�لمن�خ  توفير  �إز�ء  دوؤوب  وعمل  متو��صل  جهد  من  تبذله  بم�  �لجعفرية  �لوطنية  �لمدر�صة  �أن  قلن�  �إذ�  نغ�لي  وال 

�لطويل  وعمره�  �لمج�ل.  هذ�  في  �لر�ئدة  �لمدر�صة  تعتبر  �لتعليمية،  �لمر�حل  مختلف  في  الأبن�ئه�  �لمالئم  �لتعليمي 

�لذي بلغ �صبعة عقود من �لعط�ء �لعلمي �لمتو��صل، خير �ص�هد على ذلك . وال تز�ل �لمدر�صة �لوطنية بجهود �أ�صح�به� 

ومدر�صيه� و�إد�رته� ت�صير بخطى ث�بتة نحو تحقيق �أهد�فه� �لمن�صودة بكل �أم�نة و�إخال�س.
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