
سيرة موجزة لصاحبة السمو الملكي 
األميرة صيتة بنت عبد العزيز آل سعود



ــد  ــت عبـ ــة بنـ ــرة صيتـ ــي األمـ ــو امللـ ــة المسـ ــت صاحبـ ــو كانـ ــاذا لـ مـ

كانـــت  هـــل  الحيـــاة؟  قيـــد  عـــى  تـــزال  ال  هللا،  رحمهـــا  العزيـــز، 

ســـرىض بصـــدور هـــذا الكتّيـــب حـــول مآثرهـــا يف مجـــال العمـــل 

والخـــري؟ االجمتاعـــي 

يجيـــب الذيـــن عرفـــوا مسّوهـــا مـــن كثـــب: »بـــكل تأكيـــد ســـرفض«، 

ويضيفـــون: »وال كانـــت حـــى ســـرىض بإطـــاق جائـــزة بامسهـــا«. 

ــر  ــة كان أكـ ــا التطّوعيـ ــن أعمالهـ ــر مـ ــن أن الكثـ إذ عـــى الرغـــم مـ

 مـــن 
ً
 مـــن أن يبقـــى طـــي الكمتـــان، يظـــل هـــذا الكثـــر غيضـــا

ً
حجمـــا

ــا  ــه. حـــى أن ابنتهـ  عليـ
ّ

ــم ــا هللا عـــى أن تتكـ فيـــض حرصـــت يرحمهـ

مســـو األمـــرة نـــوف بنـــت عبـــد هللا مل تمســـع بالكثـــر مـــن مبـــادرات 

ــا ذهـــب  ــذا الكتّيـــب، عندمـ ــداد هـ ــال إعـ ــة إال خـ ــا االجمتاعيـ والدتهـ

ــا  ــّرة األوىل مآثرهـ ــروون للـ ــة يـ ــرة صيتـ ــن األمـ ــن مـ ــض املقّربـ بعـ

املدهشـــة يف األعمـــال الخريـــة، بعدمـــا احتفظـــوا بهـــا يف صدورهـــم 

ســـنن طويلـــة. ولـــدى ســـؤال ابنهـــا مســـو األمـــر فهـــد بـــن عبـــد هللا 

عـــن األعمـــال الخرّيـــة الـــي كانـــت توكلهـــا إليـــه الوالـــدة، اكتفـــى 

بالقـــول: »كانـــت تطلعـــي عـــى معانـــاة بعـــض النـــاس وظروفهـــم 

ـــر  ـــم ع ـــة ألوضاعه ـــول جذرّي ـــب مـــي البحـــث عـــن حل ـــة، وتطل الصعب

ـــاك  ـــوازم املعيشـــة، وهن الســـعي يف توظيفهـــم، أو تأمـــن عـــاج أو ل

ــن  ــوه عـ ــع مسـ ــا«، وميتنـ ــة ال أعلمهـ ــا الخريـ ــن أعمالهـ ــرى عـ ــور أخـ أمـ

البـــوح بـــأي تفاصيـــل أخـــرى. وتفـــّر ابنتهـــا مســـو األمـــرة نـــورة بنـــت 

ـــد  ـــدع الي ـــأال ن  ب
ً
ـــا دومـــا  بقولهـــا: »كانـــت توصين

ّ
ـــد هللا هـــذا التكـــم عب

اليـــرى تعلـــم مـــا أنفقـــت الميـــى«.

ــة  ــة« مخالفـ ــت صيتـ ــة »صيـ ــل يف إذاعـ ــب؟ وهـ ــذا الكتّيـ ــاذا هـ فلمـ

ــز؟ ــد العزيـ ــت عبـ ــة بنـ ــرة صيتـ إلرادة األمـ

ــا يف املجـــال االجمتاعـــي الخـــري،  ــرأ بعمـــق أعمـــال مسّوهـ إن مـــن يقـ

وبعـــد أن يتجـــاوز الدهشـــة مـــن ضخامتهـــا وتنّوعهـــا، ال بـــّد وأن 

 
ً
ـــدا  فري

ً
ـــا ـــأن هـــذه األعمـــال مجمتعـــة تشـــكل منهج ـــاع ب يصـــل إىل اقتن

ــذى   ُيحتـ
ً
ــا ــدوره أمنوذجـ ل بـ

ّ
ــك ــج يشـ ــري، منهـ ــل الخـ  يف العمـ

ً
ــدا ورائـ

ــر.  ــل الخـ ــدرة عـــى فعـ ــن القـ نهـــم هللا مـ
ّ

ــن مك ــل كل الذيـ ــن قبـ مـ

ــدره  ــامي الـــذي أصـ ــر السـ ــذات، كان األمـ ــج بالـ ــذا املنهـ ــل هـ ولتأصيـ

خـــادم الحرمـــن الرشيفـــن، امللـــك عبـــد هللا بـــن عبـــد العزيـــز يرحمـــه 

هللا، بتأســـيس »مؤسســـة جائـــزة األمـــرة صيتـــة بنـــت عبـــد العزيـــز 

للمتـــّز يف العمـــل االجمتاعـــي« عـــام 1433 هــــ )2012م(، لتكـــون رســـالة 

امتنـــان ودعـــم وتقديـــر لـــكل مـــن يشـــاطر مسوهـــا نظرتهـــا إىل 

ــا.  ــر عـــى خطاهـ ــز عـــى السـ ــة، وللتحفـ ــؤولية االجمتاعيـ املسـ

»صيـــت  أســـلوب  لُرّســـخ  النـــور  إىل  الكتّيـــب  هـــذا  خـــرج  لذلـــك 

صيتـــة« الفريـــد يف العمـــل االجمتاعـــي والخـــري عـــر »العطـــاء بـــذكاء 

 لـــكل 
ً
 ألعمالهـــا العظميـــة، وتذكـــرا

ً
والمصـــت بســـخاء«، وامتنانـــا

 أن يضيـــع 
ً
فاعـــل خـــر بـــأن العمـــل الحســـن ال ُينـــى وال ميكـــن لـــه أبـــدا

ــن. ــب الزمـ يف غياهـ

مقدمة

اهمتامان مل تحد عنهما يوما: اعزتازها الشديد بهويتها الوطنّية 
والذود عن الوطن وعن كل مواطن محتاج. ورعايتها لقمية األرسة 

من النطاق الضّيق إىل ما هو عىل املستوى الوطين.



عندمـــا توفيـــت صاحبـــة المســـّو امللـــي األمـــرة صيتـــة بنـــت عبـــد 

العزيـــز يف عـــام 1432هــــ )2011م(، اندفـــع حشـــد مّمـــن عرفوهـــا يف 

 مـــن الشـــخصّيات الوطنّيـــة واألكادميّيـــة والشـــعراء 
ً
حياتهـــا وأيضـــا

. إذ كان صيـــت صيتـــة يف الســـخاء 
ً
 ونـــرا

ً
واإلعامّيـــن يرثونهـــا شـــعرا

والعطـــاء االجمتاعـــي قـــد بلـــغ القـــايص والـــداين. وإن كان الكثـــرون 

يعتقـــدون أنهـــم يعرفـــون عـــن العمـــل االجمتاعـــي الـــذي قامـــت بـــه 

صيتـــة بنـــت عبـــد العزيـــز مـــا يكفـــي إلعـــان أمســـى آيـــات التقديـــر 

لهـــا، فاملؤكـــد أن ال أحـــد، وال حـــى أقـــرب املقّربـــن إليهـــا، يعـــرف 

ــاء  ــة الضعفـ ــر يف إغاثـ ــال الخـ ــن أعمـ ــرة مـ ــه األمـ ــت بـ ــا قامـ كل مـ

واملحتاجـــن، وال العـــدد املذهـــل مـــن األفـــراد واألرس الـــي خرجـــت بهـــا 

مـــن ظـــام اليـــأس واإلحبـــاط إىل ضـــوء الحيـــاة املفعمـــة بالتفـــاؤل.  

عـــى املوقـــع اإللكـــروين الخـــاص بالجائـــزة الـــي تحمـــل امسهـــا، هنـــاك 

ـــص متواضـــع لســـرتها ال تتجـــاوز أســـطره عـــدد أصابـــع اليـــد، 
ّ
ملخ

ويقـــول: »ُولـــدت صاحبـــة المســـو امللـــي األمـــرة صيتـــة بنـــت عبـــد 

ـــاض  ـــريك آل ســـعود بالري ـــن ت ـــن فيصـــل ب ـــد الرحمـــن ب ـــن عب ـــز ب العزي

ـــز آل ســـعود  ـــد العزي ـــك عب ـــإذن هللا املل ـــه ب يف كنـــف والدهـــا املغفـــور ل

مؤســـس الدولـــة الســـعودية الثالثـــة. والدتهـــا األمـــرة فهـــدة بنـــت 

العـــايص آل رشمي مـــن قبيلـــة مشـــر. لهـــا مـــن األشـــقاء خـــادم الحرمـــن 

الرشيفـــن امللـــك عبـــد هللا بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه هللا وصاحبـــة المســـو 

ــن  ــا هللا. تزّوجـــت مـ ــز رحمهـ ــد العزيـ ــوف بنـــت عبـ ــرة نـ امللـــي األمـ

األمـــر عبـــد هللا بـــن محمـــد بـــن ســـعود الكبـــر، ولهـــا ثاثـــة أبنـــاء وهـــم 

ـــدر وتـــريك، وابنتـــان همـــا نـــورة ونـــوف. ولكـــن، هيهـــات أن  فهـــد وبن

تكفـــي هـــذه األســـطر للتعريـــف باألمـــرة الـــي منحهـــا امللـــك عبـــد هللا 

لقـــب »أمـــرة املســـؤولية االجمتاعيـــة«، وأمساهـــا آخـــرون »نبـــع الخـــر« 

و»أم الســـعودين« و»أم الجـــود«.

فمـــن الطبيعـــي ألمـــرة ولـــدت يف قـــر الحكـــم وترعرعـــت يف قـــر 

املربـــع يف كنـــف امللـــك املؤســـس عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الرحمـــن، طّيـــب 

ــا مـــدى  ــاد عنهـ ــة قـــم ال حيـ ــراه، أن تّتـــم شـــخصيتها مبجموعـ هللا ثـ

الحيـــاة، ويف أعـــى هـــذه القـــم المتّســـك بالديـــن والحفـــاظ عـــى كل 

ــا يأمـــر هللا بـــه، واالعـــزاز الشـــديد بالوطـــن وحـــب املواطـــن. ويف  مـ

الصفحـــات التاليـــة الكثـــر ممـــا يعـــّر عـــن هاتـــن القميتـــن اللتـــن 

 يعـــود 
ً
الزمتـــا األمـــرة طـــول عرهـــا. ولكـــن، إىل أيـــام الطفولـــة أيضـــا

أمـــر محـــزن كان لـــه األثـــر امللحـــوظ يف صـــوغ شـــخصية األمـــرة ومـــا 

 بعاقتهـــا بأرستهـــا وانتهـــاًء 
ً
 مـــن مســـات بـــدءا

ً
ُعـــرف عنهـــا الحقـــا

بعاقتهـــا مـــع أي ضعيـــف محتـــاج إىل املســـاعدة يف أي مـــكان.

سيرة الصيت

منحها امللك عبد هللا لقب »أمرية 
املسؤولية االجمتاعية«، وأمساها 

آخرون »نبع الخري« و»أم 
السعوديني« و»أم الجود«

عرض جوي 
من الرياض



مل تكـــن األمـــرة صيتـــة قـــد بلغـــت الخامســـة مـــن عرهـــا عندمـــا 

عـــام 1353هــــ )1934 م(، كمـــا  توفيـــت والدتهـــا األمـــرة فهـــدة 

أن شـــقيقها امللـــك عبـــد هللا مل يكـــن قـــد تجـــاوز الحاديـــة عـــرشة 

مـــن عـــره، فوقـــع عـــى األمـــر الصغـــر عـــبء تعويـــض شـــقيقتيه 

ــه  ــد روى رحمـ ــود. وقـ ــان األم املفقـ ــة حنـ ــوف وصيتـ ــه نـ ــر منـ األصغـ

ــه،  ــى كتفيـ ــدان عـ ــا ترقـ ــقيقتيه كانتـ ــة أن شـ ــات الحقـ هللا، يف أوقـ

ــا. وإىل  ــد أن يتعبـ ــيهما، إال بعـ ــاعديه مـــن تحـــت رأسـ ــتّل سـ وال يسـ

زمـــن اليـــم املبكـــر ذلـــك، يـــرد الذيـــن عرفـــوا األمـــرة مـــن كثـــب 

قهـــا الشـــديد 
ّ
ـــرز مـــا فيهـــا تعل الكثـــر مـــن مســـات شـــخصيتها، ومـــن أب

بـــاألرسة عـــى النطاقـــن الضيـــق والواســـع، واإلحســـاس العميـــق 

ــاس. ــاع النـ بأوجـ

في دائرة 
األسرة الصغرى

فعـــى مســـتوى عاقتهـــا بشـــقيقها وشـــقيقتها، وصفـــت األســـتاذة 

جهـــر بنـــت عبـــد هللا املســـاعد متانـــة العاقـــة األخويـــة بـــن الثاثـــة يف 

مقالـــة نرشتهـــا جريـــدة »عـــكاظ«، وجـــاء فيهـــا: »كل أشـــقاء يفرقـــون 

ـــَت  ـــان االفـــراق. إذا دخل ـــة ال تطيق ـــوف واألمـــرة صيت إال األمـــرة ن

بيـــت األوىل وجـــدَت الثانيـــة عندهـــا، وإذا دخلـــَت بيـــت الثانيـــة وجـــدَت 

ـــان  ـــة، ومتحابت ـــوامئ املتاصق ـــان أكـــر مـــن الت األوىل عندهـــا. متازمت

ــا  ــى بعضهمـ ــر رمـ ــُد األم املبكـ ــن. فقـ ــن أختـ ــب بـ ــن أي حـ ــر مـ أكـ

ـــوف   كحـــب األختـــن الوليفتـــن ن
ً
ـــا ـــرى حب يف أحضـــان البعـــض، فـــا ت

 مـــن األخاقيـــات، تبادلـــوا 
ً
وصيتـــة. الثاثـــة بنـــوا ألنفســـهم قـــرا

، وعاشـــوا الحنـــان أخـــوة ففـــاض 
ً
 فأعطـــوا النـــاس حبـــا

ً
الحـــب صغـــارا

ــّرروا للنـــاس  منهـــم الحنـــان كمـــا يفيـــض البحـــر عـــى الشـــطآن، ومـ

ثقافتهـــم املصنوعـــة مـــن الطيبـــة والتواضـــع والتـــواد واالبتســـام...«

ويـــروي املقّربـــون مـــن األمـــرة أن مـــا مـــن مـــرة ســـافر فيهـــا امللـــك 

، إال واســـتبقت ذلـــك 
ً
 طبيـــا

ً
عبـــد هللا إىل الخـــارج، أو أجـــرى فحصـــا

 للبـــاء، والدعـــاء إىل هللا بالســـامة 
ً
بالتصـــّدق عـــى املحتاجـــن دفعـــا

ــن  ــد بـ ــد هللا بـــن محمـ ــن األمـــر عبـ ــذ أن تزّوجـــت مـ ــقيقها. ومنـ لشـ

ـــا تشـــابه  ـــه وبينه ـــع بين ـــذي »جم ـــل ال ـــر رحمـــه هللا، الرج ســـعود الكب

والقناعـــات  واملفاهـــم  املبـــادئ  مـــن  والكثـــر  الصفـــات  يف  كبـــر 

وأساســـها التديـــن« عـــى حـــد تعبـــر ابنتهمـــا األمـــرة نـــوف، ويصفـــه 

، مـــن نـــوادر 
ً
 همامـــا

ً
الدكتـــور منـــر القـــرين عـــى أنـــه »كان مقدامـــا

ــه،  ــه وخلقـ ــه وعلمـ ــال يف فضلـ الرجـ

، وممـــن ُيـــرب بهـــم املثـــل يف الوقـــوف مـــع 
ً
 وشـــاعرا

ً
كمـــا كان أديبـــا

ـــرش الخـــر واملعـــروف  ـــذل النصـــح ون ـــاس، وب ـــن الن الحـــق واإلصـــاح ب

 عـــن إحساســـها 
ً
بأبنائهـــا تعبـــرا قهـــا الشـــديد 

ّ
بينهـــم«، كان تعل

 مـــن االحســـاس بـــدفء 
ً
 تعويضـــا

ً
بأهميـــة األمومـــة، ولرمبـــا كان أيضـــا

حضـــن األم الـــذي افتقدتـــه وهـــي طفلـــة. وعـــر أبنائهـــا، مـــّدت 

َدتهـــا، فتقـــول ابنتهـــا األمـــرة نـــورة: »تعلقـــت الوالـــدة 
َ
حنانهـــا إىل حف

َدتهـــا بشـــكل ال ميكـــن وصفـــه، فـــاق حّبهـــا لنـــا وحنانهـــا 
َ
رحمهـــا هللا، بَحف

قهـــم 
ّ
ــا أكـــر مـــن تعل ــا وأحّبوهـ ــوا بهـ قـ

ّ
ــا، وهـــم بدورهـــم تعل علينـ

بنـــا...« ومـــع الحنـــان والعاطفـــة، حرصـــت األمـــرة عـــى أن تغـــرس يف 

نفـــوس أبنائهـــا كل مـــا كانـــت تؤمـــن بـــه مـــن قـــم. ويف هـــذا الصـــدد، 

ـــا وتتبعهـــا املســـمتر  يقـــول األمـــر فهـــد بـــن عبـــد هللا: »إن خوفهـــا علين

لنـــا جعـــل املســـؤوليات عـــى عاتقنـــا أكـــر. فقـــد عـــززت رحمهـــا هللا، 

ــا للوطـــن  ــا وعطائنـ ــة باللـــه واإلرصار عـــى إثبـــات قدراتنـ ــا الثقـ فينـ

ـــدود«. ـــا ح ب

اليتم المبكر...
وأثره فيها من 

الطفولة إلى 
الكبر...

األمراء/ ابناء 
االمرة صيتة، 

فهد ، بندر ، تريك

االمر /  عبدهللا بن محمد بن سعود الكبر

 االمر / بندر بن عبدهللا بن محمد 
بن سعود الكبر



ومع األسرة على 
النطاق األوسع 

وكان لليـــم املبكـــر دوره يف تعزيـــز نظـــرة األمـــرة صيتـــة إىل أهميـــة األرسة 

 ممـــا ملســـته 
ً
حـــى وفـــق مفهومهـــا عـــى أوســـع نطـــاق ممكـــن، انطاقـــا

ـــا  ـــد الرحمـــن، رحمه ـــت عب ـــورة بن ـــا األمـــرة ن ـــة يف حضـــن عمته وهـــي طفل

هللا، منـــذ لحظـــة وفـــاة أمهـــا. إذ تقـــول املؤرخـــة الدكتـــورة دالل الحربـــي 

ت 
َ
ــل رِسـ

ُ
ــع، أ ــدة إىل قـــر املربـ ــرة فهـ ــاة األمـ ــر وفـ ــول خـ ــد وصـ ــه عنـ إنـ

األمرتـــان الصغرتـــان إىل بيـــت عمتهمـــا األمـــرة نـــورة إلبعادهمـــا عـــن 

 يف رعايـــة أبنـــاء 
ً
 وافيـــا

ً
 قســـطا

ً
مشـــاهدة مـــأمت أمهمـــا. وأدت العّمـــة الحقـــا

شـــقيقها امللـــك عبـــد العزيـــز املنهمـــك، وقتئـــذ، يف تأســـيس دولتـــه الفتيـــة 

وإرســـاء أنظمتهـــا واســـراتيجياتها. واســـمترت عاقـــة األمـــرة صيتـــة 

بعمتهـــا دافئـــة، حـــى بعدمـــا كـــرت وتزّوجـــت مـــن األمـــر عبـــد هللا 

 مـــن 
ً
بـــن محمـــد، الـــذي انتقلـــت وإيـــاه إىل اإلقامـــة يف قـــر نـــورة مـــدة

الزمـــن. كان لهـــذه العاقـــة دورهـــا الكبـــر يف تعزيـــز قميـــة األرسة ببعدهـــا 

األوســـع مـــن املـــزل يف نظـــر األمـــرة صيتـــة، فســـّنت عـــادة حميـــدة بجمـــع 

ـــف  ـــا، لتضي ـــاء ســـنوي مبزله ـــروع يف لق ـــف الف نســـاء آل ســـعود مـــن مختل

املزيـــد مـــن الرابـــط بـــن األرسة، واســـمتر هـــذا اللقـــاء الســـنوي حـــى 

 لحرصهـــا عـــى مّل مشـــل عائلتهـــا وتعزيـــز التنســـيق 
ً
بعـــد وفاتهـــا اســـمترارا

بينهـــا. ويف عـــام 1424هــــ )2003م(، أسســـت »ملتقـــى نســـاء آل ســـعود«، 

الـــذي ال يـــزال يعمـــل عـــى نهجهـــا برئاســـة صاحبـــة المســـو امللـــي األمـــرة 

ســـارة الفيصـــل. وترّجـــح الدكتـــورة الحربـــي أن يكـــون إنشـــاء هـــذا امللتقـــى 

 ممـــا شـــهدته األمـــرة 
ً
املكـــّون مـــن بنـــات العائلـــة املالكـــة مســـتلهما

صيتـــة، رحمهـــا هللا، خـــال صباهـــا يف قـــر املربـــع، حيـــث جـــرت العـــادة أن 

تجمتـــع نســـاء آل ســـعود يف القـــر بعـــد الصـــاة كل يـــوم جمعـــة.

 تكـــّون هـــذا امللتقـــى مـــن بنـــات العائلـــة املالكـــة برئاســـتها وبإرشافهـــا 

املبـــارش، وتحـــددت رســـالته »بالعمـــل عـــى التوظيـــف األمثـــل للمـــوارد 

ــاين يف  ــل  الوطـــي اإلنسـ ــم العمـ ــل دعـ ــن أجـ ــرات مـ ــاءات والخـ والكفـ

اململكـــة، وتخفيـــف آثـــار الكـــوارث واألزمـــات، بهـــدف إحـــداث آثـــار 

إيجابيـــة يف حيـــاة األفـــراد واألرس، عـــن طريـــق بنـــاء قـــدرات األفـــراد 

ودعـــم املرشوعـــات ذات الطابـــع الوطـــي اإلنســـاين والتدخـــل اإليجابـــي 

يف األزمـــات«.

صورة لبعض ما 
كتبه امللك عبدهللا

االمر / عبدهللا 
بن محمد وابنائه 

االمر / تريك بن 
عبدهللا بن محمد بن 

سعود الكبر

االمر / فهد بن 
عبدهللا بن محمد بن 

سعود الكبر



ـــد مـــن اإلشـــارة  ـــا أمـــام أعمـــال األمـــرة يف املجـــال األرسي، ال ب ـــا هن وألنن

إىل ثاثـــة مـــن أعمالهـــا التطوعيـــة الرمسيـــة يف  هـــذا املجـــال مـــن خـــال 

امللتقـــى 

1-  أولهـــا تأســـيس »كـــريس األمـــرة صيتـــة بنـــت عبـــد العزيـــز ألبحـــاث 

األرسة الســـعودية يف جامعـــة امللـــك ســـعود عـــام 1429هــــ )2008م(، 

حلـــول  عـــن  العلمـــي  البحـــث  يف  الرئيـــي  هدفـــه  يركـــز  الـــذي 

القـــرن  الســـعودية يف  تواجـــه األرسة  الـــي  والقضايـــا  للمشـــكات 

ــراد  ــع أفـ ــة بجميـ قـ
ّ
ــم باملشـــكات املتعل ــا يهـ ــن، كمـ ــادي والعرشيـ الحـ

األرسة مـــن أطفـــال ومســـّنن ومعاقـــن، ليحقـــق رشاكـــة علمّيـــة 

ـــود  ـــام املشـــرك، ويدعـــم جه ـــة ذات االهمت ـــع املراكـــز العاملي ـــة م وبحثّي

ـــر باألفـــكار 
ّ
األرسة يف تقـــدمي الحمايـــة لألطفـــال واملراهقـــن مـــن التأث

املنحرفـــة.

2-  ويمتثـــل عملهـــا التطوعـــي الثـــاين يف إطـــار اهمتامهـــا بالشـــأن األرسي 

عـــى أوســـع نطـــاق، يف رئاســـتها ملـــرشوع »ســـعفة الخـــر«، وهـــو أول 

ــن  ــم تمضـ ــع مبفاهـ ــز املجمتـ  تعزيـ
ّ

ــى ــه، يتبـ ــن نوعـ ــعودي مـ ــاق سـ ميثـ

ــلوكّية  ــداده خـــراء مختصـــون يف العلـــوم السـ ــارك يف إعـ ــّوره، شـ تطـ

ــة. ــانّية والربوّيـ واإلنسـ

3-  أمـــا عملهـــا التطوعـــي الثالـــث يف اإلطـــار نفســـه، فـــكان يف رئاســـتها 

لرنامـــج األمـــان األرسي الوطـــي، الـــذي كان مـــن مهامـــه اإلســـهام 

يف إعـــداد األنظمـــة والسياســـات الوطنيـــة ملكافحـــة العنـــف األرسّي، 

 ومؤّسســـات بـــأرضار العنـــف األرسي 
ً
وتعزيـــز الوعـــي املجمتعـــي أفـــرادا

ـــد. ـــدى البعي ـــع عـــى امل ـــه الســـلبّية يف املجمت وتأثرات

وإضافـــة إىل ذلـــك، وخـــارج أعمـــال امللتقـــى، تّرعـــت األمـــرة إلنشـــاء دار 

رعايـــة املعّنفـــات التابـــع لرنامـــج األمـــان األرسي الوطـــي يف منطقـــة 

الريـــاض، كمـــا أنشـــأت مركـــز األمـــرة صيتـــة بنـــت عبـــد العزيـــز لتمنيـــة 

ـــى نســـاء آل  ـــودة إىل »ملتق ـــث. ويف ع األرسة بالوســـقة يف محافظـــة اللي

ســـعود«، تعـــّددت مصـــادر األعمـــال التطوعّيـــة الـــي قـــام بهـــا امللتقـــى 

مـــن خـــال بضعـــة عناويـــن، تمشـــل دعـــم شـــهداء الواجـــب ممـــن ســـقطوا 

ــة  ــوف يف املنطقـ ــيول الجـ ــّرري سـ ــم متـ ــة، ودعـ ــوادث إرهابّيـ ــراء حـ جـ

ـــة املكرمـــة، ودعـــم 
ّ

المشالّيـــة وعقبـــة ضلـــع باملنطقـــة الجنوبّيـــة، ويف مك

ـــازان  ـــة ج ـــك ســـلمان لإلســـكان الخـــري، ودعـــم جمعي مـــرشوع وقـــف املل

للصّياديـــن، وإطـــاق حملـــة مســـاندة النازحـــن مـــن جـــازان عـــام 2009م، 

ــهام يف  ــه، واإلسـ ــام نفسـ ــّدة يف العـ ــيول جـ ــن سـ ــن مـ ــة املتّرريـ وحملـ

ـــن  ـــه، وللذي ـــة. إضافـــة إىل مـــا ســـبقت اإلشـــارة إلي ـــن تميي إنشـــاء وقـــف اب

 وهـــو أن هـــذا امللتقـــى ســـّدد يف إحـــدى 
ً
 واحـــدا

ً
يحّبـــون األرقـــام، نذكـــر مثـــا

ـــغ مليـــون ومائـــي ألـــف لاير لإلفـــراج عـــن ســـتة وســـتن مـــن  دوراتـــه مبل

ســـجناء الحـــق الخـــاص ومّل مشلهـــم بأبنائهـــم وذويهـــم، أربعـــة وســـتون 

منهـــم ســـعوديون واثنـــان آســـيويان.

كرسي األميرة 
صيتة في جامعة 

الملك سعود 
وبرنامجا سعفة 

الخير واألمان 
األسري الوطني



ـــت  ـــة، كان ـــة الرمسّي ـــة واملشـــاريع الخرّي ـــال التطوعّي ـــوازاة هـــذه األعم ومب

ـــة ومبادراتهـــا الخاّصـــة الـــي مل يكـــن باإلمـــكان  لألمـــرة أعمالهـــا التطوعّي

ــن  ــاس الذيـ ــن النـ ــر مـ ــدد الكبـ ــا وللعـ ــان لضخامتهـ ــي الكمتـ ــا طـ إبقاؤهـ

طالتهـــم. ففـــي إطـــار عملهـــا مبـــا ُيـــريض رّبهـــا والزامهـــا الديـــي، أطلقـــت 

األمـــرة يف مكـــة املكّرمـــة مشـــاريعها الخاّصـــة بالحجـــاج إىل بيـــت هللا 

الحـــرام. منهـــا مـــرشوع األمـــرة صيتـــة لإلطعـــام الخـــري للحجـــاج، 

ومـــرشوع آخـــر للســـقيا للحجـــاج، ومـــرشوع ثالـــث لتأمـــن العبـــاءات 

ـــرآن الكـــرمي مـــن  ـــك رعـــت تكـــرمي حافظـــات الق واإلحرامـــات للنســـاء. كذل

ـــة، كمـــا هـــو الحـــال يف محافظـــة الجمـــوم  ـــات الخرّي الفتيـــات يف الجمعّي

ــة.  ــتة آالف طالـــب وطالبـ ــن سـ ــر مـ ــة عـــى أكـ حيـــث تـــرشف الجمعيـ

وطبعـــت عـــى نفقتهـــا الخاصـــة الكثـــر مـــن كتـــب األدعيـــة واألذكار الـــي 

ـــا عـــى العســـكرّين  ـــر منه عـــت الكث
ّ
ـــة خـــر«، ووز ـــع »فاعل ـــت توقي حمل

الذاهبـــن إىل قضـــاء الواجـــب.

وكانـــت األمـــرة رائـــدة الداعمـــات ألرس الشـــهداء  مـــن العســـكرّين. 

ورعـــت الجرحـــى منهـــم، وظلـــت تتفقـــد أحوالهـــم خـــال العـــاج يف 

 إىل االطمئنـــان عـــى أحـــوال أوالدهـــم 
ً
املستشـــفيات وبعـــده، وصـــوال

وتلبيـــة حاجاتهـــم. 

  خرّيـــة لألمـــرة ســـعت إىل حجبهـــا عـــن األضـــواء 
ً
غـــر أن هنـــاك أعمـــاال

قـــدر اإلمـــكان، وهـــي تعـــّر عـــن مساتهـــا اإلنســـانّية الفريـــدة. والكثـــر 

ـــل األرواح قبـــل األجســـاد 
ّ
مـــن هـــذه األعمـــال يشـــبه املطـــر الـــذي يبل

هـــذه  بعـــض  اليـــوم  الشـــيخ  آل  نـــورة  األســـتاذة  وتـــروي  بالفـــرح. 

ــا يف وزارة الشـــؤون االجمتاعيـــة  ــا كانـــت بفعـــل عملهـ الحكايـــات، بعدمـ

وســـيطة لنحـــو عرشيـــن ســـنة مـــا بـــن األمـــرة صيتـــة وبعـــض املحتاجـــن 

إىل املســـاعدة.

تقـــول األســـتاذة أل الشـــيخ: مسعـــت بصيـــت صيتـــة وأنـــا طفلـــة. فقـــد 

شـــاع عنهـــا منـــذ زمـــن بعيـــد، تســـديدها لديـــون الرجـــال والنســـاء ودراســـة 

الحـــاالت الـــي أوقعـــت هـــذا أو ذاك يف املشـــكلة إليجـــاد حـــل دامئ وجـــذري 

 
ً
لهـــا. وكانـــت حريصـــة عـــى أن يكـــون بجانبهـــا شـــخص متخّصـــص اجمتاعيـــا

ـــي  ـــوين يضف ـــو عمـــي وقان ـــاالت عـــى نح ملســـاعدتها يف دراســـة هـــذه الح

 
ً
الطابـــع املؤّســـي لدعمهـــا ورعايتهـــا. وبلـــغ صيتهـــا يف هـــذا املجـــال حـــدا

ــن  ــال الذيـ ــح الرجـ ــة. فأصبـ ــراف االجمتاعيـ ــد واألعـ ــّر يف بعـــض التقاليـ غـ

ـــا  ـــز قائلـــن »أن ـــد العزي ـــة بنـــت عب يحتاجـــون إىل املســـاعدة يقصـــدون صيت

ــد  ــادة يف نجـ ــتجارة(. وكانـــت العـ ــو االسـ ــا صيتـــة« )والزبـــن هـ زبينـــك يـ

ـــة أنهـــا مل  أن يســـتجر الرجـــال برجـــل ال بامـــرأة. ولكـــن بفعـــل صيـــت صيت

ـــد«. ولكـــن  ـــب املســـاعدة كان، هـــذا التحـــول يف التقالي  يطل
ً
ـــا ـــرّد محتاج ت

تســـديد ديـــون النـــاس، مهمـــا بلـــغ حجمهـــا اإلجمـــايل املجهـــول، ال يحتـــل 

ــت إىل  ــي تطلعـ ــة الـ ــرة صيتـ ــة لألمـ ــال الخريـ ــة األعمـ  رأس قامئـ
ً
ــدا أبـ

ــول  ــاوزت الحلـ ــر، تجـ ــك بكثـ ــن ذلـ ــق مـ ــرة أعمـ ــي بنظـ ــل االجمتاعـ العمـ

اآلنيـــة إىل المتكـــن، إضافـــة إىل ريادتهـــا يف إطـــاق املبـــادرات الخريـــة يف 

.
ً
مجـــاالت غـــر مطروقـــة ســـابقا

مبادرات تشبه 
المطر



فتحـــت األمـــرة صيتـــة  أبـــواب بيتهـــا لـــكل الناشـــطات يف املجمتـــع، 

 معّينـــة يف األســـبوع، تســـتقبل 
ً
فكانـــت تحـــّدد الجمتاعهـــن أيامـــا

فيهمـــا املتطوعـــات والعامـــات يف الجمعيـــات الخريـــة وأســـاتذة 

 اللـــوايت كـــن يقصدنهـــا 
ً
الجامعـــات والصحافيـــات واألديبـــات وأيضـــا

ــر. ــا للغـ ــهن وإمـ ــا ألنفسـ ــاعدة إمـ لطلـــب مسـ

يف  يومـــن  تخصـــص  كانـــت  إنهـــا  مزلهـــا  يف  العاملـــون  ويقـــول 

األســـبوع الســـتقبال عامـــة النـــاس، يـــوم اإلثنـــن هـــو الثابـــت فيهمـــا، 

ـــق 
ّ
 كان يتدف

ً
واليـــوم الثـــاين كان يتحـــّدد حســـب الظـــروف، وأحيانـــا

ـــب أكـــر مـــن اليومـــن املعهوديـــن.
ّ
ـــزوار عـــى مزلهـــا مـــا يتطل مـــن ال

 وحـــول أبـــرز مـــا يذكـــره العاملـــون يف مزلهـــا حـــول منـــط حياتهـــا 

اليوميـــة، أنهـــا كانـــت تقـــرأ الكثـــر مـــن الذكـــر بعـــد صـــاة الفجـــر، 

ـــوع المشـــس، وتحـــرص   وتقـــرأ القـــرآن مـــن بعـــد صـــاة الفجـــر حـــى طل

بشـــدة عـــى الســـن والرواتـــب. 

ــا بعـــد  ــر إىل مـ ويضيـــف هـــؤالء أن الوقـــت املمتـــد مـــن صـــاة الظهـ

صـــاة  وبعـــد  ـــدة. 
َ
والَحف وبناتهـــا  ألبنائهـــا   

ً
كان مخصصـــا املغـــرب 

العشـــاء إمـــا كانـــت تنـــرف ألداء واجبـــات اجمتاعيـــة خـــارج مزلهـــا، 

ـــد أحـــوال القـــر أو تجـــري بعـــض االتصـــاالت، أو تتفقـــد 
ّ
أو تتفق

بعـــض املقّربـــن إليهـــا مـــن خـــارج األرسة.

ومـــن الذكريـــات الـــي ال تنســـاها العامـــات يف املـــزل أنهـــا كانـــت 

ــهر  ــة شـ ــاء، طيلـ ــح كل مسـ ــاة الراويـ ــا لصـ ــن حولهـ ــن كلهـ تجمعهـ

ــارك. ــان املبـ رمضـ

 
ً
ويختـــر هـــؤالء عاقـــة أمرتهـــم بهـــم بقولهـــم: »كانـــت لنـــا أمـــا

ـــد أحوالنـــا 
ّ
حنونـــة ومرّبيـــة وموّجهـــة، يّتســـع صدرهـــا لهمومنـــا، تتفق

 منـــا«.
ً
باســـمترار وتحـــرص عـــى حـــّل أي مشـــكلة تعـــرض أيـــا

شهادات من 
داخل منزلها

صورة لبعض ما 
كتبته مسو األمرة 

بخط يدها



ـــا  ـــدم اهمتامه ـــت تق ـــدم ذكـــره أن األمـــرة كان ـــا تق ـــّن مم ـــا يتب وكم

ـــت. 
ّ
بالمتكـــن االجمتاعـــي عـــى املســـاعدة اآلنيـــة ذات التأثـــر املوق

ـــا عـــى ســـبيل  ـــدة، ومنه ـــا العدي ـــت مبادراته ـــق، كان ومـــن هـــذا املنطل

املثـــال املســـاعدة الـــي قدمتهـــا األمـــرة لســـتة شـــبان يف القنفـــذة 

والليـــث إلنشـــاء مخابـــز والعمـــل فيهـــا. إذ مل تنحـــر املســـاعدة يف 

تأمـــن األماكـــن واملعـــدات الازمـــة لهـــذه املخابـــز وتدريـــب الشـــبان 

ـــر إىل تأمـــن  ـــل وصـــل األم ـــرة، ب ـــن مه ـــدي عامل ـــة عـــى أي عـــى املهن

كل املـــواد الازمـــة للعمـــل مـــدة ســـتة أشـــهر عـــى نفقتهـــا الخاصـــة، 

حـــى يرتـــاح هـــؤالء إىل مـــا يجنونـــه مـــن أربـــاح، ويكملـــوا عملهـــم بعـــد 

ذلـــك باالتـــكال بعـــد هللا، عـــى أنفســـهم فقـــط. 

ويف َمثـــٍل واحـــد، صغـــر كحـــدث، يخـــزل يف دالالتـــه اهمتـــام األمـــرة 

ــوال  ــة، وبأحـ ــة ثانيـ ــن جهـ ــم مـ ــة، وبالتعلـ ــن جهـ ــن مـ ــة بالمتكـ صيتـ

املـــرأة مـــن جهـــة ثالثـــة، تـــروي آل الشـــيخ أنهـــا نقلـــت إىل األمـــرة ذات 

مـــرة حالـــة فتـــاة تتعـــّرض لتعنيـــف والدهـــا القـــايس، املعـــارض لرغبتهـــا 

يف متابعتهـــا الدراســـة والتخّصـــص يف المتريـــض. فوّجهتهـــا األمـــرة 

لاتصـــال بـــه والتحـــّدث إليـــه بامسهـــا، وإقناعـــه بـــأي وســـيلة كانـــت 

بالتوقـــف عـــن تعنيـــف ابنتـــه والمســـاح لهـــا مبتابعـــة الدراســـة. وهكـــذا 

كان. فقـــد الن الرجـــل املبالـــغ يف املحافظـــة، والـــذي كان يقـــول: »نحـــن 

ليـــس عندنـــا بنـــات تتعلـــم«، بعدمـــا عـــرف أن املتحّدثـــة إليـــه تتحـــدث 

بـــامس صيتـــة بنـــت عبـــد العزيـــز. فغـــّر قناعاتـــه، وتابعـــت ابنتـــه 

 
ً
الدراســـة، وتخّصصـــت يف المتريـــض يف العنايـــة الفائقـــة، لتعمـــل الحقـــا

براتـــب قـــدره تســـعة آالف لاير، تعتـــاش منـــه كل أرستهـــا. 

، تطالعنـــا الصحافـــة مـــن حـــن إىل 
ً
 وأيضـــا

ً
وعـــى ســـبيل املثـــال أيضـــا

 
ً
 وعلنـــا

ً
آخـــر بالكشـــف عـــن قصـــص مل يـــأِت أحـــد عـــى ذكرهـــا ســـابقا

عـــى أي منـــر آخـــر، كمـــا هـــو الحـــال يف التقريـــر الـــذي نرشتـــه جريـــدة 

»الـــرشق« حـــول دعـــم األمـــرة ألرس الشـــهداء. إذ بعدمـــا أشـــار 

ـــة« الـــي كانـــت تخّصصهـــا األمـــرة ألرس شـــهداء  التقريـــر إىل »العيدّي

الواجـــب مـــن العســـكرّين، والبالغـــة عـــرشة آالف لاير لـــكل أرسة 

كانـــت تقدمهـــا يف الســـادس والعرشيـــن مـــن شـــهر رمضـــان املبـــارك 

ـــا أمكـــن الوصـــول إليـــه مـــن العائـــات  ـــر مل يف كل عـــام، عـــرض التقري

الـــي ســـاعدتها األمـــرة. وروى قصـــة املواطـــن إبراهـــم العـــي الـــي 

ـــه  ـــم وكون ـــب األمـــرة: التعل ـــان عـــى قل ـــان غاليت ـــا قميت اجمتعـــت فيه

ابـــن شـــهيد. 

 يف 
ً
ـــا ـــا كان طالب  عندم

ً
ـــا  متأزم

ً
ـــا ـــاىن وضع ـــه ع ـــول قصـــة العـــي إن وتق

جامعـــة القصـــم، بســـبب الديـــون الـــي تراكمـــت عليـــه بعـــد استشـــهاد 

ــة حـــى  ــا إن وصـــل خـــر متاعبـــه إىل األمـــرة صيتـ والـــده، ولكـــن مـ

لـــت 
ّ
ورده اتصـــال مـــن مكتبهـــا الســـتطاع أحوالـــه بدقـــة، وتكف

ـــك ســـاعدته  ـــة ألـــف لاير. كذل ـــه البالغـــة أربعمائ بعـــده بتســـديد ديون

يف إكمـــال بنـــاء مـــزل العائلـــة. ويقـــول: »ومل يكـــن هـــذا كل يشء، 

فاألمـــرة مل تركـــي بعـــد تخرجـــي، بـــل أّمنـــت يل وظيفـــة. وهـــا نحـــن 

، وخاصـــة يف رمضـــان، وندعـــو لهـــا بالرحمـــة واملغفـــرة«.
ً
رهـــا دومـــا

ّ
نتذك

سعيها في 
التمكين 

االجتماعي

ـــدأت مـــن  ـــة ب ـــا باألمـــرة صيت ـــول األســـتاذة آل الشـــيخ إن عاقته تق

ــود  ــا بوجـ غتهـ
ّ
ــا بل ــة، عندمـ ــؤون االجمتاعيـ ــا يف وزارة الشـ خـــال عملهـ

ــت  ــر، وتّرعـ ــا األمـ ــن. فهالهـ ــة عليهـ ــوق ماليـ ــبب حقـ ــجينات بسـ سـ

مبـــا يكفـــي لتســـديد هـــذه الديـــون وفـــّك أرسهـــن، وقالـــت لهـــا »إذا 

مسعـــت عـــن امـــرأة مســـجونة، أبلغيـــي بهـــا، وأنـــا أرى مـــا أســـتطيع 

فعلـــه«. وشـــكل ذلـــك ســـابقة يف مجـــال إطـــاق رساح الســـجينات، 

، ولفـــت األنظـــار إىل التـــرع للجـــان 
ً
مل يكـــن أحـــد قـــد فكـــر فيـــه ســـابقا

رعايـــة الســـجناء يف املناطـــق البعيـــدة. واســـمترت قضايـــا الســـجينات 

تشـــغل األمـــرة عـــى الـــدوام. فكانـــت تعمـــل عـــى تحريـــر مـــا أمكنهـــا 

منهـــن، وتدعـــم تأهيلهـــن بعـــد ذلـــك ليمتكـــنَّ مـــن عيـــش حيـــاة كرميـــة. 

ـــزت عرشيـــن ســـجينة للـــزواج وهـــنَّ داخـــل الســـجن، 
ّ
حـــى أنهـــا جه

ـــادق. ـــام يف الفن ـــدة خمســـة أي ـــة العرســـان م ـــف إقام ودفعـــت تكالي

 آخـــر عـــن خـــوض غمـــار مجـــاالت غـــر 
ً
وتـــرب آل الشـــيخ مثـــا

 يف العمـــل الخـــري، فتقـــول: »قبـــل نحـــو عرشيـــن 
ً
مطروقـــة ســـابقا

ــبان عـــى  ــاعدة الشـ ــج ملسـ ــة برامـ ــاك أيـ ــون هنـ ــل أن تكـ ــنة، وقبـ سـ

ِقلـــت إىل األمـــرة صيتـــة حالـــة 
ُ
العمـــل يف قيـــادة ســـيارات األجـــرة، ن

شـــاب عاطـــل مـــن العمـــل ويرغـــب يف أن يكـــون ســـائق ســـيارة 

 إىل تأمـــن الســـّيارة الازمـــة لذلـــك. ومبفاوضـــة 
ً
أجـــرة، فوجهتـــي فـــورا

ـــا الســـيارة بســـعر  ـــد اللطيـــف جميـــل ووفـــق عـــى أن تبيعن رشكـــة عب

ـــة األوىل  ـــاح هـــذه التجرب ـــز نج ـــف لاير. وحف تشـــجيعي هـــو أربعـــون أل

 
ً
ـــا ـــي اشـــرتها الحق ـــاق عـــدد الســـيارات ال األمـــرة عـــى تكرارهـــا، فف

العرشيـــن ســـيارة، تؤمـــن معيشـــة العاملـــن عليهـــا عـــى نحـــو دامئ.

فتح مجاالت غير 
مطروقة في 
العمل الخيري

كانت السّباقة إىل تحرير السجينات يف حقوق مالّية، 
ولفت األنظار إىل ما يعانينه يف املناطق النائية، 

 بعد اإلفراج عنهن
ً
وتابعت متكينهّن اجمتاعيا



وكانـــت األمـــرة صيتـــة، غفـــر هللا لهـــا، تـــرّدد عـــى مســـامع األســـتاذة 

نـــورة آل الشـــيخ بعـــد كل مبـــادرة تقـــوم بهـــا: »هـــذا بيـــي وبينـــك.ال 

أريـــد أن يعـــرف بـــه أحـــد، حـــى أوالدي«. 

ـــت  ـــايت كان واألســـتاذة آل الشـــيخ واحـــدة مـــن الســـيدات الفاضـــات ال

تســـتعن بهـــن األمـــرة صيتـــة لتكـــون وســـيطة بينهـــا وبـــن الجهـــات 

واألفـــراد الـــي كانـــت تدعمهـــم، ومل تكـــن الوحيـــدة. ففـــي مقالـــة كتبتهـــا 

الدكتـــورة نـــورة المشـــان يف رثـــاء األمـــرة صيتـــة الـــي عرفتهـــا ألكـــر 

 إىل األمـــرة  »يف 
ً
 بأنهـــا مل تلجـــأ يومـــا

ً
مـــن عرشيـــن ســـنة، باحـــت َعَرضـــا

حاجـــة معـــر أو حـــل إلنســـانة مظلومـــة ال متلـــك إال الدعـــاء، إال ووجـــدت 

ـــد أو  ـــال أو جه ـــذي ال يبخـــل مب ـــر ال ـــب الكب ـــون والقل عندهـــا الصـــدر الحن

 كانـــت«، وهللا أعلـــم مبـــا قدمتـــه األمـــرة عـــر هـــذه القنـــاة. 
ً
مســـاندة أيـــا

ـــن األمـــرة واملحتاجـــن إىل املســـاعدة  ـــوات االتصـــال ب فقـــد تعـــّددت قن

ــم  ــم، ويف طليعتهـ ــارة إليهـ ــبقت اإلشـ ــن سـ ــر مـ ــن غـ ــل كثريـ لتمشـ

أهـــل بيتهـــا: أبناؤهـــا. إذ تقـــول األمـــرة نـــورة بنـــت عبـــد هللا إن والدتهـــا 

ـــر أبناءهـــا عـــى الـــدوام، أن األمـــارة الـــي وهبهـــم هللا إياهـــا 
ّ

كانـــت تذك

، وترتـــب عليهـــا مهـــام كثـــرة. كذلـــك 
ً
هـــي تكليـــف وليســـت ترشيفـــا

ـــذل الصدقـــات عـــى نحـــو دوري ومنتظـــم وبعـــدم  ـــت توصيهـــم بب كان

التهـــاون بهـــا. وتضيـــف أنهـــا ســـاعدت الوالـــدة يف بعـــض املهـــام، مثـــل 

ـــن مـــن قضايـــا محـــّددة والرجـــوع إليهـــا. 
ّ
اســـتطاع بعـــض الحـــاالت للتيق

ـــة إال بعـــد وفاتهـــا، عندمـــا  إال أنهـــا مل تمســـع بالكثـــر مـــن أعمالهـــا الخرّي

 ونســـاًء 
ً
ون مـــن أنحـــاء اململكـــة كافـــة، وراحـــوا يـــروون رجـــاال

ّ
ـــق املعـــز

ّ
تدف

ـــوه منهـــا مـــن مســـاعدات مختلفـــة.    
ّ
مـــا تلق

ــّد قامئـــة الوســـطاء بـــن األمـــرة صيتـــة ومـــن مشلتهـــم برعايتهـــا  ومتتـ

لتضـــّم العاملـــن يف مزلهـــا، الذيـــن يبوحـــون اليـــوم بـــأن األمـــرة 

فهـــم مهـــام مثـــل إيصـــال مســـاعدات ومراجعـــة 
ّ
 مـــا كانـــت تكل

ً
كثـــرا

مكاتـــب حكومّيـــة تلبيـــة لخدمـــات يحتاجـــه إليهـــا البعـــض، مل تقتـــر 

 املحتاجـــن مـــن أجانـــب ومقميـــن يف 
ً
عـــى املواطنـــن بـــل مشلـــت أيضـــا

ـــا إىل أطفـــال  ـــارة املـــرىض وإيصـــال الهداي فهـــم زي
ّ
اململكـــة. وكانـــت تكل

ـــد منـــازل األرامـــل واملســـّنات وتأمـــن حاجاتهـــن يف 
ّ
األرس املحتاجـــة، وتفق

مناطـــق كثـــر مـــن اململكـــة. 

ــّدد قنـــوات العمـــل االجمتاعـــي  ـــف عنـــه تعـ
ّ

ــا يتكش وإذا كان هنـــاك مـ

بهـــذا الشـــكل، فهـــو أن  مـــا ورد ذكـــره مـــن أعمـــال األمـــرة صيتـــة يف 

ـــا  ـــر، وأن م  مـــن كث
ً
ـــا ـــى قلي ـــب ويف غـــره مـــن املصـــادر يبق هـــذا الكتّي

خفـــي مـــن هـــذه العطـــاءات أعظـــم وأكـــر.

كم من قنوات 
االتصال قامت 

بينها وبين 
المجتمع؟ 

ـــذي  ـــر »االســـتدامة« ال وإن كان مـــن الشـــائع اليـــوم اســـتخدام تعب

ي 
ّ
ظهـــر باألمـــس القريـــب لإلشـــارة إىل أمـــور وأعمـــال قابلـــة ألن تغـــذ

ــتدامة  ــة االسـ ــإن صفـ ــمترار، فـ ــا االسـ ــن لهـ ــا يمضـ ــها مبـ ــها بنفسـ نفسـ

 عـــى بعـــض األعمـــال الخريـــة الـــي قامـــت بهـــا األمـــرة 
ً
تنطبـــق فعـــا

ـــل شـــيوع هـــذا املفهـــوم. ـــذ مـــا قب من

ـــن  ـــن الفائزي ـــة كان ب ـــزة األمـــرة صيت ـــة مـــن جائ ـــدورة الثالث ـــي ال فف

ـــد، وهـــو صاحـــب ســـرة تســـتحق  ـــاب الجعي ـــد هللا ث ـــا األســـتاذ عب به

أن تـــرَوى، ورواهـــا بالفعـــل الدكتـــور عبـــد هللا املغلـــوث يف مقـــال 

صحـــايف جـــاء فيـــه أن الجعيـــد كان قـــد فقـــد نعمـــة البـــر وهـــو يف 

الخامســـة عـــرشة مـــن عـــره إثـــر مـــرض ورايث وهـــو مضـــور العصـــب 

الصبغـــي. ويف الظـــام الـــذي عاشـــه آنـــذاك، كان بصيـــص األمـــل 

الوحيـــد أمامـــه يف الحصـــول عـــى برنامـــج ناطـــق يســـاعده عـــى قـــراءة 

الكتـــب والدراســـة. غـــر أن مثـــن الرنامـــج البالـــغ عـــرشة آالف لاير كان 

ـــة  ـــذاك. وعندمـــا مســـع بوجـــود جمعيـــة خري ـــده آن أكـــر مـــن قـــدرة وال

يف جـــدة تتعامـــل مـــع مـــا يشـــبه حالتـــه، 

توّجـــه إليهـــا. وهنـــاك عـــرف بوجـــود فاعلـــة 

ــاالت. غـــر أن  ــذه الحـ خـــر تدعـــم مثـــل هـ

ــر  ــة الخـ ــأن فاعلـ  بـ
ً
ــا ــئ الحقـ ــد هللا فوجـ عبـ

ــويت  ــق الصـ ــر الناطـ ــة وّجهـــت بتوفـ املجهولـ

ومكـــّر للقـــراءة وجهـــاز كومبيوتـــر متطـــّور. 

وتخصـــص  دراســـته،  الجعيـــد  اســـتأنف 

هـــذه  عـــى   
ً
معمتـــدا االجمتـــاع  علـــم  يف 

األجهـــزة نفســـها حـــى مرحلـــة املاجســـتر، 

الـــي ســـبقت إعـــداده ألطروحـــة الدكتـــوراه بعنـــوان »دور التقنيـــات 

.»
ً
التعويضيـــة يف المتكـــن االجمتاعـــي للمعاقـــن بريـــا

ويـــروي الدكتـــور املغلـــوث أن الجعيـــد بعـــد النجـــاح الكبـــر الـــذي 

ـــة الخـــر. ورفضـــت  ـــة فاعل ـــة ليســـأل عـــن هوي ـــاد إىل الجمعي ـــه ع حقق

الجمعيـــة يف البـــدء إفشـــاء امسهـــا. ولكـــن بعـــد إلحاحـــه عـــى ذلـــك، 

ـــا إىل حضـــور مناقشـــة أطروحـــة  ـــا ودعوته ـــه عـــى الدعـــاء له  من
ً
إرصارا

ـــه إنهـــا صاحبـــة المســـو امللـــي األمـــرة صيتـــة بنـــت  ـــوا ل املاجســـتر، قال

عبـــد العزيـــز.

واليـــوم يقـــدم الجعيـــد دعمـــه لـــذوي الحاجـــات الخاّصـــة عـــر التواصـــل 

االجمتاعـــي، ومـــن خـــال الـــدروس عـــر قناتـــه عـــى اليوتيـــوب، 

إضافـــة إىل التدريـــب وغـــره مـــن املبـــادرات النوعيـــة، وهـــو مـــا فـــاز 

عليـــه بجائـــزة األمـــرة صيتـــة يف دورتهـــا الثالثـــة. وبذلـــك يكـــون 

ــنوات،  ــدة سـ ــل عـ ــوم قبـ ــرة ذات يـ ــه األمـ ــه لـ ــذي قدمتـ ــم الـ الدعـ

 املزيـــد مـــن أعمـــال الخـــر. وهـــل يف  
ً
، ممثـــرا

ً
مـــا يـــزال يتـــواىل فصـــوال

ــتدامة غـــر ذلـــك؟  ــر مفهـــوم االسـ جوهـ

ومن التمكين 
إلى االستدامة

حباها هللا بشخصّية ذات طابع محافظ، 
ممتّسكة بدينها وتعمل وفق ما يأمر به

األستاذ عبد هللا 
ثاب الجعيد
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أ
ا را� العمــر �ج

د� �ي اعــــر ع�ج سث د.. والمــ ــو�خ                 ال��ج ��ي
ــك صـ�خ و�خ �ـرخ .. �ي لو�ج �ت لك �ت �خ و�ت

د� ع�ي ه �ج و�خ ـــوار�ت عن ع�ي
( �ت هت �ت ه مـــردو�خ                )ص�ي �ي

 �خ
ث

دون الـدمــع وس �ث �خ لا �ت
د� ها... ما طهر من �ع�ي و�خ                    وهلوا عل�ي

د و�ت لمس�ج
�ي ا

ها الع�ر �خ صلوا عل�ي
د�ت وم راح�ت وح�ي ها �ي �س�ج ا�خ

ـــو�خ                وه�ي �ت ل�ج والرو� والسث د�تراح�ت ورا� ال�ت ك سع�ي ا�خ �خ �ي حج
ــــالله عســاهــــا �خ ا وم�ـــــرو�خ                             �ي �خ ـــل...عل�ي

صخ ـــاق لها �خ �ج

خالد بن عبدالعزيز التويجري

ها ��ي ما ما�ت �ت ــهت ص�ي ـــ�ت ــــاس للمـو�ت                          لـــكـن ص�ي ال�ي ال�خ الـمو�ت حق و�ت
�كا�ت

ال�خ الدمع �خ هت حخ �ت عــال ص�ي �خ
أ
ا �و�ت                       �ج

م�خ
د  اما الل�ي عل� ال�خ �ت دمــع ال�ي

ســـكا�ت ل �ج ـــال�ي اللــ�ي ـــه �ت ــــرو�خ حج و�ت                            �ي د الصو�ت مك�ج ا�ت م �خ �ي �ت كـــــم من �ي
ودا�ت ا�ج من ه�ي لل�ر�ج رمرخ حج ��ج

أ
ا طن حـو�ت                         �ج س من �ج

و�خ حج�ي �ي
م�خ

ا�  �ج
و�خ

ــــا�ت �خ ـــها مــن العـدن حج ــــالله �ك�خ ـــو�ت                      �ي �ي مـــلاك و�ج
أ
عط�ي ا اما �ت �ت د ال�ي ع�خ

الشاعر راكان عي اليامي 

وقالوا نثرًا في حياتها

 يف هذا املجال الضّيق، 
ً
 ما يستحيل استعادته كاما

ً
 وشعرا

ً
قيل يف مسو األمرة صيتة نرا

 من القصائد الي قيلت يف رثائها، بعض األبيات 
ً
غر أننا  ننتقي من حفنة محدودة جدا

املعّرة عما يكّنه لها من عاطفة وتقدير كل من عرفها أو عرف أعمالها الخّرة. 



 ملنهجهـــا، 
ً
ـــد العزيـــز، وتأصيـــا  لذكـــرى األمـــرة صيتـــة بنـــت عب

ً
تخليـــدا

األمـــر  صـــدر  االجمتاعـــي،  عطائهـــا  يف  بذلتـــه  مـــا  لقميـــة   
ً
وتقديـــرا

ـــق 11- 4-  ـــخ 1433/5/20هــــ   املواف ـــم )أ/109( بتاري الســـامي الكـــرمي رق

2012م، باملوافقـــة عـــى إنشـــاء »مؤسســـة جائـــزة األمـــرة صيتـــه بنـــت 

عبـــد العزيـــز للمتـــّز يف العمـــل االجمتاعـــي«، وتكويـــن مجلـــس أمنـــاء 

املؤسســـة ملـــدة أربـــع ســـنوات. وتكـــون هـــذه الجائـــزة للتحفـــز عـــى 

القيـــام باألعمـــال الخريـــة االجمتاعيـــة الـــي ترمـــي إىل بـــذل العـــون 

ــّز يف  ــى بالمتـ ــزة تعـ ــاد جائـ ــة يف إيجـ ــن، وللرغبـ ــاعدة للمحتاجـ واملسـ

العمـــل االجمتاعـــي، تحمـــل امس األمـــرة صيتـــه بنـــت عبـــد العزيـــز 

رحمهـــا هللا. وقـــد تمّضـــن النظـــام األســـاس للمؤسســـة أنهـــا ذات 

ة غـــر ســـاعية يف الربـــح املـــادي، كمـــا نـــص 
ّ
شـــخصّية اعتبارّيـــة مســـتقل

ــادم الحرمـــن الرشيفـــن  ــة عـــى أن خـ ــام األســـايس للمؤسسـ النظـ

هـــو الرئيـــس الفخـــري للمجلـــس، وعـــى أن يكـــون املقـــر الرئيـــس 

للمؤسســـة يف مدينـــة  الريـــاض، مـــع إمـــكان إنشـــاء فـــروع أو مكاتـــب 

لهـــا داخـــل اململكـــة بقـــرار مـــن املجلـــس. 

ــدمي  ــنوية لتقـ ــد دورات سـ ــة تعقـ ــت املؤسسـ ــها، راحـ ــداة تأسيسـ وغـ

الجائـــزة إىل مســـتحقيها الذيـــن بلـــغ عددهـــم حـــى الـــدورة الرابعـــة 

ــراد. ، مـــن جهـــات داعمـــة وأفـ
ً
ــزا 127 فائـ

وقـــد حـــازت مؤسســـة الجائـــزة بدورهـــا عـــى جائـــزة وتهنئـــة مـــن 

صاحبـــة المســـو امللـــي األمـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهـــم آل خليفـــة، 

لكونهـــا أفضـــل داعـــم وراع لـــألرس املنتجـــة عـــى مســـتوى الـــدول 

العربيـــة.

جائزة األميرة صيتة بنت 
عبدالعزيز للتميز في العمل 

االجتماعي

�ث  ، ح�ي
ً
را �ي ل� الوراء ك�ث ر�ي اإ ك�ي �خ �ي �ت عود �ج هت �ي رها ال�س�خ �ث

آ
�مع ما أ

دما ا »ع�خ
�ت  ما كا�خ

خ
ر والصلا�. � ر وال�ج �ي

�ي ال�خ
دا�ت �خ ول الرا�أ ل الاأ ساء الرع�ي �خ

علها  لهت �ج �ي �ج
ا�ت �خ مهت وص�خ ا كر�ي ا�ي ر�مها الله، من س�ج هت �ي �ت  ص�ي

ر�ت م�ي لكه الاأ م�ت
�ت

مداد  �ماءهن �ج
أ
 ا

خ
� ار�ي �ج ال�ت �ي ك�ت

ل� اللوا�ت ساء السل�خ الصا
�خ كون �ج ه ما �ت �ج �ث

أ
ا

ها«.  ومن عل�ي
خ

ر� ر�ث الاأ ن �ي
أ
ل� ا هت لامعهت اإ �أ �ي

ل مصخ
طخ ور ل�ت

من �خ

الدكتور منر بن عي القرين 

�ي 
هت الله �خ ا�خ �ين الورع وم�خ مع �ج �ج

�ت
�ي 

�ت المسلمهت ال�ت
أ
الًا للمرا �ت م�ث  »كا�خ

ر   المع�ث
�ي حلاو�ت

ع �خ �ي �لام�ي الر�خ لق الاإ �ين ال�خ اطن و�ج اهر وال�ج الطخ
اء«. ع والو�خ

وا�خ �ج وال�ت ا�خ ول�ين ال�ج

الدكتورة نورة المشان 

 

�ي الحرس 
هت �خ ون ال���ي وأ ، وللسث

ً
هت عموما ر�ي �ي

اطا�ت ال�خ سث
رام�ج وال�خ »دعمها لل�ج

ع 
�خ �ي ال�خ

�مله من هم �خ
�ت
�ت  اهد عل� ما كا�خ ، هو �ث

ً
صوصا �ي حخ

الوط�خ
ل والعطاء«. دخ العام، و�رصها عل� ال�ج

األستاذ سلميان بن صالح املطرودي

هت  هت الصاد�ت لم��ج
ر وا �ي �ث أ

ا ور وال�ت
ا الحصخ هت كل هدخ �ت كون لص�ي ن �ي

أ
هت ا را�ج

»لا عخ
د  ها... و�ت ا�ت � و�خ

ها وح�ت دخ مرصخ ا م�خ ر�خ �ي
ل �عخ �ج

ا �ت ر�خ �ي ر من ك�ج د�ي �ت وال�ت
ه كل  ك�خّ �ي �ت  الدخ

ث
اس �ي ا ال��ج ال�ج اء مد� هدخ ام ال�رخ �ي

أ
ر ا درك كل من ح�خ

أ
ا

.» لهت اصخ  ال�خ
ر�ت م�ي � الاأ ار�ج لهدخ ا�ت المملكهت من كل المسث �خ �ج

األستاذة جواهر العبد العال

ل 
�ت أ
� ا

�ت �ج ر �ي �ي
علها لل�خ �ي �خ

ا�ج �خ �ج الك�تّ لام وك�ت �ت ر�ت الاأ
ّ

»مهما سط
ه«. ح�ت

س�ت مما �ت

األستاذ فهد العيى




