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

مقدمة

مـــاذا لـــو كانـــت صاحبـــة المســـو امللـــي األمـــرة صيتـــة بنـــت عبـــد
العزيـــز ،رحمهـــا هللا ،ال تـــزال عـــى قيـــد الحيـــاة؟ هـــل كانـــت
ّ
الكتيـــب حـــول مآثرهـــا يف مجـــال العمـــل
ســـرىض بصـــدور هـــذا
االجمتاعـــي والخـــري؟
ّ
يجي ــب الذي ــن عرف ــوا مسوه ــا م ــن كث ــب« :ب ــكل تأكي ــد س ــرفض»،
ويضيفـــون« :وال كانـــت حـــى ســـرىض بإطـــاق جائـــزة بامسهـــا».
ّ
التطوعي ــة كان أك ــر
إذ ع ــى الرغ ــم م ــن أن الكث ــر م ــن أعماله ــا
ً
ً
حجم ــا م ــن أن يبق ــى ط ــي الكمت ــان ،يظ ــل ه ــذا الكث ــر غيض ــا م ــن
ّ
في ــض حرص ــت يرحمه ــا هللا ع ــى أن تتك ــم علي ــه .ح ــى أن ابنته ــا
مس ــو األم ــرة ن ــوف بن ــت عب ــد هللا مل تمس ــع بالكث ــر م ــن مب ــادرات
ّ
الكتي ــب ،عندم ــا ذه ــب
والدته ــا االجمتاعي ــة إال خ ــال إع ــداد ه ــذا
بعـــض ّ
ّ
املقربـــن مـــن األمـــرة صيتـــة يـــروون للـــرة األوىل مآثرهـــا
املدهش ــة يف األعم ــال الخريي ــة ،بعدم ــا احتفظ ــوا به ــا يف صدوره ــم
س ــنني طويل ــة .ول ــدى س ــؤال ابنه ــا مس ــو األم ــر فه ــد ب ــن عب ــد هللا
ّ
الخريي ــة ال ــي كان ــت توكله ــا إلي ــه الوال ــدة ،اكتف ــى
ع ــن األعم ــال
بالق ــول« :كان ــت تطلع ــي ع ــى معان ــاة بع ــض الن ــاس وظروفه ــم
ّ
جذري ــة ألوضاعه ــم ع ــر
الصعب ــة ،وتطل ــب م ــي البح ــث ع ــن حل ــول
الس ــعي يف توظيفه ــم ،أو تأم ــن ع ــاج أو ل ــوازم املعيش ــة ،وهن ــاك
أم ــور أخ ــرى ع ــن أعماله ــا الخريي ــة ال أعلمه ــا» ،وميتن ــع مس ــوه ع ــن
الب ــوح ب ــأي تفاصي ــل أخ ــرى .وتف ـ ّـر ابنته ــا مس ــو األم ــرة ن ــورة بن ــت
ً
ّ
عب ــد هللا ه ــذا التك ــم بقوله ــا« :كان ــت توصين ــا دوم ــا ب ــأال ن ــدع الي ــد
الي ــرى تعل ــم م ــا أنفق ــت المي ــى».
ّ
الكتيـــب؟ وهـــل يف إذاعـــة «صيـــت صيتـــة» مخالفـــة
فلمـــاذا هـــذا
إلرادة األمـــرة صيتـــة بنـــت عبـــد العزيـــز؟
إن م ــن يق ــرأ بعم ــق أعم ــال ّ
مسوه ــا يف املج ــال االجمتاع ــي الخ ــري،
وتنوعهـــا ،ال ّ
ّ
بـــد وأن
وبعـــد أن يتجـــاوز الدهشـــة مـــن ضخامتهـــا
ً
ً
يص ــل إىل اقتن ــاع ب ــأن ه ــذه األعم ــال مجمتع ــة تش ــكل منهج ــا فري ــدا
ً
ً
ّ
ورائـــدا يف العمـــل الخـــري ،منهـــج يشـــكل بـــدوره أمنوذجـــا ُيحتـــذى
ّ
م ــن قب ــل كل الذي ــن مكنه ــم هللا م ــن الق ــدرة ع ــى فع ــل الخ ــر.
ولتأصي ــل ه ــذا املنه ــج بال ــذات ،كان األم ــر الس ــامي ال ــذي أص ــدره
خ ــادم الحرم ــن الرشيف ــن ،املل ــك عب ــد هللا ب ــن عب ــد العزي ــز يرحم ــه
هللا ،بتأس ــيس «مؤسس ــة جائ ــزة األم ــرة صيت ــة بن ــت عب ــد العزي ــز
للمتـ ّـز يف العمــل االجمتاعــي» عــام  1433هـــ (2012م) ،لتكــون رســالة
امتنـــان ودعـــم وتقديـــر لـــكل مـــن يشـــاطر مسوهـــا نظرتهـــا إىل
املس ــؤولية االجمتاعي ــة ،وللتحف ــز ع ــى الس ــر ع ــى خطاه ــا.
ّ
الكتيـــب إىل النـــور ُلي ّســـخ أســـلوب «صيـــت
لذلـــك خـــرج هـــذا
صيت ــة» الفري ــد يف العم ــل االجمتاع ــي والخ ــري ع ــر «العط ــاء ب ــذكاء
ً
ً
والمصـــت بســـخاء» ،وامتنانـــا ألعمالهـــا العظميـــة ،وتذكـــرا لـــكل
ً
فاعــل خــر بــأن العمــل الحســن ال ُينــى وال ميكــن لــه أبــدا أن يضيــع
يف غياهـــب الزمـــن.

ّ
الوطنية
اهمتامان مل تحد عنهما يوما :اعزتازها الشديد بهويتها
والذود عن الوطن وعن كل مواطن محتاج .ورعايتها لقمية األرسة
من النطاق ّ
الضيق إىل ما هو عىل املستوى الوطين.

سيرة الصيت

ّ
المســـو امللـــي األمـــرة صيتـــة بنـــت عبـــد
عندمـــا توفيـــت صاحبـــة
ّ
العزيـــز يف عـــام 1432هـــ (2011م) ،اندفـــع حشـــد ممـــن عرفوهـــا يف
ً
ّ
ّ
ّ
واألكادمييـــة والشـــعراء
الوطنيـــة
الشـــخصيات
حياتهـــا وأيضـــا مـــن
ً
ً
ّ
واإلعالميــن يرثونهــا شــعرا ونــرا .إذ كان صيــت صيتــة يف الســخاء
والعط ــاء االجمتاع ــي ق ــد بل ــغ الق ــايص وال ــداين .وإن كان الكث ــرون
يعتق ــدون أنه ــم يعرف ــون ع ــن العم ــل االجمتاع ــي ال ــذي قام ــت ب ــه
صيت ــة بن ــت عب ــد العزي ــز م ــا يكف ــي إلع ــان أمس ــى آي ــات التقدي ــر
لهـــا ،فاملؤكـــد أن ال أحـــد ،وال حـــى أقـــرب ّ
املقربـــن إليهـــا ،يعـــرف
كل م ــا قام ــت ب ــه األم ــرة م ــن أعم ــال الخ ــر يف إغاث ــة الضعف ــاء
واملحتاج ــن ،وال الع ــدد املذه ــل م ــن األف ــراد واألرس ال ــي خرج ــت به ــا
م ــن ظ ــام الي ــأس واإلحب ــاط إىل ض ــوء الحي ــاة املفعم ــة بالتف ــاؤل.
ع ــى املوق ــع اإللك ــروين الخ ــاص بالجائ ــزة ال ــي تحم ــل امسه ــا ،هن ــاك
ّ
ملخـــص متواضـــع لســـرتها ال تتجـــاوز أســـطره عـــدد أصابـــع اليـــد،
ويق ــولُ :
«ول ــدت صاحب ــة المس ــو املل ــي األم ــرة صيت ــة بن ــت عب ــد
العزي ــز ب ــن عب ــد الرحم ــن ب ــن فيص ــل ب ــن ت ــريك آل س ــعود بالري ــاض
يف كن ــف والده ــا املغف ــور ل ــه ب ــإذن هللا املل ــك عب ــد العزي ــز آل س ــعود

منحها امللك عبد هللا لقب «أمرية
املسؤولية االجمتاعية» ،وأمساها
آخرون «نبع الخري» و«أم
السعوديني» و«أم الجود»

عرض جوي
من الرياض

مؤس ــس الدول ــة الس ــعودية الثالث ــة .والدته ــا األم ــرة فه ــدة بن ــت
العــايص آل رشمي مــن قبيلــة مشــر .لهــا مــن األشــقاء خــادم الحرمــن
الرشيفــن امللــك عبــد هللا بــن عبــد العزيــز رحمــه هللا وصاحبــة المســو
املل ــي األم ــرة ن ــوف بن ــت عب ــد العزي ــز رحمه ــا هللاّ .
تزوج ــت م ــن
األمــر عبــد هللا بــن محمــد بــن ســعود الكبــر ،ولهــا ثالثــة أبنــاء وهــم
فه ــد وبن ــدر وت ــريك ،وابنت ــان هم ــا ن ــورة ون ــوف .ولك ــن ،هيه ــات أن
تكفــي هــذه األســطر للتعريــف باألمــرة الــي منحهــا امللــك عبــد هللا
لقــب «أمــرة املســؤولية االجمتاعيــة» ،وأمساهــا آخــرون «نبــع الخــر»
و«أم الس ــعوديني» و«أم الج ــود».
فم ــن الطبيع ــي ألم ــرة ول ــدت يف ق ــر الحك ــم وترعرع ــت يف ق ــر
املربــع يف كنــف امللــك املؤســس عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــنّ ،
طيــب
ّ
هللا ث ــراه ،أن تت ــم ش ــخصيتها مبجموع ــة ق ــم ال حي ــاد عنه ــا م ــدى
ّ
المتس ــك بالدي ــن والحف ــاظ ع ــى كل
الحي ــاة ،ويف أع ــى ه ــذه الق ــم
م ــا يأم ــر هللا ب ــه ،واالع ــزاز الش ــديد بالوط ــن وح ــب املواط ــن .ويف
الصفح ــات التالي ــة الكث ــر مم ــا يع ـ ّـر ع ــن هات ــن القميت ــن اللت ــن
ً
الزمتــا األمــرة طــول عرمهــا .ولكــن ،إىل أيــام الطفولــة أيضــا يعــود
أم ــر مح ــزن كان ل ــه األث ــر امللح ــوظ يف ص ــوغ ش ــخصية األم ــرة وم ــا
ً
ً
ً
وانتهـــاء
ُعـــرف عنهـــا الحقـــا مـــن مســـات بـــدءا بعالقتهـــا بأرستهـــا
بعالقته ــا م ــع أي ضعي ــف محت ــاج إىل املس ــاعدة يف أي م ــكان.

اليتم المبكر...
وأثره فيها من
الطفولة إلى
الكبر...

مل تكـــن األمـــرة صيتـــة قـــد بلغـــت الخامســـة مـــن عرمهـــا عندمـــا
توفيـــت والدتهـــا األمـــرة فهـــدة عـــام 1353هـــ ( 1934م) ،كمـــا
أن شـــقيقها امللـــك عبـــد هللا مل يكـــن قـــد تجـــاوز الحاديـــة عـــرة
م ــن ع ــره ،فوق ــع ع ــى األم ــر الصغ ــر ع ــبء تعوي ــض ش ــقيقتيه
األصغـــر منـــه نـــوف وصيتـــة حنـــان األم املفقـــود .وقـــد روى رحمـــه
هللا ،يف أوق ــات الحق ــة أن ش ــقيقتيه كانت ــا ترق ــدان ع ــى كتفي ــه،
وال يس ـ ّ
ـتل س ــاعديه م ــن تح ــت رأس ــيهما ،إال بع ــد أن يتعب ــا .وإىل
زمـــن اليـــم املبكـــر ذلـــك ،يـــرد الذيـــن عرفـــوا األمـــرة مـــن كثـــب
ّ
الكث ــر م ــن مس ــات ش ــخصيتها ،وم ــن أب ــرز م ــا فيه ــا تعلقه ــا الش ــديد
بـــاألرسة عـــى النطاقـــن الضيـــق والواســـع ،واإلحســـاس العميـــق
بأوجـــاع النـــاس.

في دائرة
األسرة الصغرى

االمري  /عبدهللا بن محمد بن سعود الكبري

االمري  /بندر بن عبدهللا بن محمد
بن سعود الكبري

األمراء /ابناء
االمرية صيتة،
فهد  ،بندر  ،تريك

فع ــى مس ــتوى عالقته ــا بش ــقيقها وش ــقيقتها ،وصف ــت األس ــتاذة
جهــر بنــت عبــد هللا املســاعد متانــة العالقــة األخويــة بــن الثالثــة يف
مقالــة نرشتهــا جريــدة «عــكاظ» ،وجــاء فيهــا« :كل أشــقاء يفرتقــون
إال األم ــرة ن ــوف واألم ــرة صيت ــة ال تطيق ــان االف ــراق .إذا دخل ـ َ
ـت
ـت بيــت الثانيــة وجـ َ
ـدت الثانيــة عندهــا ،وإذا دخلـ َ
بيــت األوىل وجـ َ
ـدت
األوىل عنده ــا .متالزمت ــان أك ــر م ــن الت ــوامئ املتالصق ــة ،ومتحابت ــان
ُ
فقـــد األم املبكـــر رمـــى بعضهمـــا
أكـــر مـــن أي حـــب بـــن أختـــن.
ً
يف أحض ــان البع ــض ،ف ــا ت ــرى حب ــا كح ــب األخت ــن الوليفت ــن ن ــوف
ً
وصيت ــة .الثالث ــة بن ــوا ألنفس ــهم ق ــرا م ــن األخالقي ــات ،تبادل ــوا
ً
ً
الح ــب صغ ــارا فأعط ــوا الن ــاس حب ــا ،وعاش ــوا الحن ــان أخ ــوة فف ــاض
منه ــم الحن ــان كم ــا يفي ــض البح ــر ع ــى الش ــطآن ،وم ـ ّـرروا للن ــاس
ثقافته ــم املصنوع ــة م ــن الطيب ــة والتواض ــع والت ــواد واالبتس ــام»...
وي ــروي ّ
املقرب ــون م ــن األم ــرة أن م ــا م ــن م ــرة س ــافر فيه ــا املل ــك
ً
ً
عبـــد هللا إىل الخـــارج ،أو أجـــرى فحصـــا طبيـــا ،إال واســـتبقت ذلـــك
ً
بالتص ـ ّـدق ع ــى املحتاج ــن دفع ــا للب ــاء ،والدع ــاء إىل هللا بالس ــامة
لش ــقيقها .ومن ــذ أن ّ
تزوج ــت م ــن األم ــر عب ــد هللا ب ــن محم ــد ب ــن
س ــعود الكب ــر رحم ــه هللا ،الرج ــل ال ــذي «جم ــع بين ــه وبينه ــا تش ــابه
كبـــر يف الصفـــات والكثـــر مـــن املبـــادئ واملفاهـــم والقناعـــات
وأساس ــها التدي ــن» ع ــى ح ــد تعب ــر ابنتهم ــا األم ــرة ن ــوف ،ويصف ــه
ً
ً
الدكت ــور من ــر الق ــرين ع ــى أن ــه «كان مقدام ــا همام ــا ،م ــن ن ــوادر
الرج ــال يف فضل ــه وعلم ــه وخلق ــه،
ً
ً
كمــا كان أديبــا وشــاعرا ،وممــن ُيــرب بهــم املثــل يف الوقــوف مــع
الح ــق واإلص ــاح ب ــن الن ــاس ،وب ــذل النص ــح ون ــر الخ ــر واملع ــروف
ً
ّ
بينهـــم» ،كان تعلقهـــا الشـــديد بأبنائهـــا تعبـــرا عـــن إحساســـها
ً
ً
بأهميــة األمومــة ،ولرمبــا كان أيضــا تعويضــا مــن االحســاس بــدفء
حضـــن األم الـــذي افتقدتـــه وهـــي طفلـــة .وعـــر أبنائهـــاّ ،
مـــدت
َ
حنانه ــا إىل حف َدته ــا ،فتق ــول ابنته ــا األم ــرة ن ــورة« :تعلق ــت الوال ــدة
َ
َ
رحمهــا هللاَ ،
بحفدتهــا بشــكل ال ميكــن وصفــه ،فــاق ّ
حبهــا لنــا وحنانهــا
ّ
ّ
ّ
علين ــا ،وه ــم بدوره ــم تعلق ــوا به ــا وأحبوه ــا أك ــر م ــن تعلقه ــم
بنــا »...ومــع الحنــان والعاطفــة ،حرصــت األمــرة عــى أن تغــرس يف
نفــوس أبنائهــا كل مــا كانــت تؤمــن بــه مــن قــم .ويف هــذا الصــدد،
يق ــول األم ــر فه ــد ب ــن عب ــد هللا« :إن خوفه ــا علين ــا وتتبعه ــا املس ــمر
لن ــا جع ــل املس ــؤوليات ع ــى عاتقن ــا أك ــر .فق ــد ع ــززت رحمه ــا هللا،
فين ــا الثق ــة بالل ــه واإلرصار ع ــى إثب ــات قدراتن ــا وعطائن ــا للوط ــن
ب ــا ح ــدود».

ومع األسرة على
النطاق األوسع

وكان لليــم املبكــر دوره يف تعزيــز نظــرة األمــرة صيتــة إىل أهميــة األرسة
ً
ح ــى وف ــق مفهومه ــا ع ــى أوس ــع نط ــاق ممك ــن ،انطالق ــا مم ــا ملس ــته
وه ــي طفل ــة يف حض ــن عمته ــا األم ــرة ن ــورة بن ــت عب ــد الرحم ــن ،رحمه ــا
هللا ،من ــذ لحظ ــة وف ــاة أمه ــا .إذ تق ــول املؤرخ ــة الدكت ــورة دالل الحرب ــي
ُ َ
رس ــلت
إن ــه عن ــد وص ــول خ ــر وف ــاة األم ــرة فه ــدة إىل ق ــر املرب ــع ،أ ِ
األمريت ــان الصغريت ــان إىل بي ــت عمتهم ــا األم ــرة ن ــورة إلبعادهم ــا ع ــن
ً
ً
ً
مشــاهدة مــأمت أمهمــا .وأدت ّ
العمــة الحقــا قســطا وافيــا يف رعايــة أبنــاء
شــقيقها امللــك عبــد العزيــز املنهمــك ،وقتئــذ ،يف تأســيس دولتــه الفتيــة
وإرســـاء أنظمتهـــا واســـراتيجياتها .واســـمرت عالقـــة األمـــرة صيتـــة
بعمتهـــا دافئـــة ،حـــى بعدمـــا كـــرت ّ
وتزوجـــت مـــن األمـــر عبـــد هللا
ً
ب ــن محم ــد ،ال ــذي انتقل ــت وإي ــاه إىل اإلقام ــة يف ق ــر ن ــورة م ــدة م ــن
الزمــن .كان لهــذه العالقــة دورهــا الكبــر يف تعزيــز قميــة األرسة ببعدهــا
ّ
األوســع مــن املــزل يف نظــر األمــرة صيتــة ،فســنت عــادة حميــدة بجمــع
نس ــاء آل س ــعود م ــن مختل ــف الف ــروع يف لق ــاء س ــنوي مبزنله ــا ،لتضي ــف
املزيـــد مـــن الرتابـــط بـــن األرسة ،واســـمر هـــذا اللقـــاء الســـنوي حـــى
ً
ّ
بع ــد وفاته ــا اس ــمرارا لحرصه ــا ع ــى مل مش ــل عائلته ــا وتعزي ــز التنس ــيق
بينهــا .ويف عــام 1424هـــ (2003م) ،أسســت «ملتقــى نســاء آل ســعود»،
الــذي ال يــزال يعمــل عــى نهجهــا برئاســة صاحبــة المســو امللــي األمــرة
ّ
وترجــح الدكتــورة الحربــي أن يكــون إنشــاء هــذا امللتقــى
ســارة الفيصــل.
ً
ّ
املكـــون مـــن بنـــات العائلـــة املالكـــة مســـتلهما ممـــا شـــهدته األمـــرة
صيتــة ،رحمهــا هللا ،خــال صباهــا يف قــر املربــع ،حيــث جــرت العــادة أن
تجمت ــع نس ــاء آل س ــعود يف الق ــر بع ــد الص ــاة كل ي ــوم جمع ــة.
تك ـ ّـون ه ــذا امللتق ــى م ــن بن ــات العائل ــة املالك ــة برئاس ــتها وبإرشافه ــا
املب ــارش ،وتح ــددت رس ــالته «بالعم ــل ع ــى التوظي ــف األمث ــل للم ــوارد
والكف ــاءات والخ ــرات م ــن أج ــل دع ــم العم ــل الوط ــي اإلنس ــاين يف
اململكـــة ،وتخفيـــف آثـــار الكـــوارث واألزمـــات ،بهـــدف إحـــداث آثـــار
إيجابيـــة يف حيـــاة األفـــراد واألرس ،عـــن طريـــق بنـــاء قـــدرات األفـــراد
ودع ــم املرشوع ــات ذات الطاب ــع الوط ــي اإلنس ــاين والتدخ ــل اإليجاب ــي
يف األزمـــات».

االمري  /فهد بن
عبدهللا بن محمد بن
سعود الكبري
االمري  /تريك بن
عبدهللا بن محمد بن
سعود الكبري

صورة لبعض ما
كتبه امللك عبدهللا

االمري  /عبدهللا
بن محمد وابنائه

كرسي األميرة
صيتة في جامعة
الملك سعود
وبرنامجا سعفة
الخير واألمان
األسري الوطني

وألنن ــا هن ــا أم ــام أعم ــال األم ــرة يف املج ــال األرسي ،ال ب ــد م ــن اإلش ــارة
إىل ثالث ــة م ــن أعماله ــا التطوعي ــة الرمسي ــة يف ه ــذا املج ــال م ــن خ ــال
امللتق ــى
-1أوله ــا تأس ــيس «ك ــريس األم ــرة صيت ــة بن ــت عب ــد العزي ــز ألبح ــاث
األرسة الســـعودية يف جامعـــة امللـــك ســـعود عـــام 1429هـــ (2008م)،
الـــذي يرتكـــز هدفـــه الرئيـــي يف البحـــث العلمـــي عـــن حلـــول
للمشـــكالت والقضايـــا الـــي تواجـــه األرسة الســـعودية يف القـــرن
ّ
الح ــادي والعرشي ــن ،كم ــا يه ــم باملش ــكالت املتعلق ــة بجمي ــع أف ــراد
ّ
ّ
علميـــة
األرسة مـــن أطفـــال ومســـنني ومعاقـــن ،ليحقـــق رشاكـــة
ّ
وبحثي ــة م ــع املراك ــز العاملي ــة ذات االهمت ــام املش ــرك ،ويدع ــم جه ــود
ّ
األرسة يف تق ــدمي الحماي ــة لألطف ــال واملراهق ــن م ــن التأث ــر باألف ــكار
املنحرفـــة.
-2ويمتث ــل عمله ــا التطوع ــي الث ــاين يف إط ــار اهمتامه ــا بالش ــأن األرسي
ع ــى أوس ــع نط ــاق ،يف رئاس ــتها مل ــروع «س ــعفة الخ ــر» ،وه ــو أول
ّ
ميث ــاق س ــعودي م ــن نوع ــه ،يتب ــى تعزي ــز املجمت ــع مبفاه ــم تمض ــن
تط ـ ّـوره ،ش ــارك يف إع ــداده خ ــراء مختص ــون يف العل ــوم الس ـ ّ
ـلوكية
ّ
واإلنس ـ ّ
والرتبوي ــة.
ـانية
-3أم ــا عمله ــا التطوع ــي الثال ــث يف اإلط ــار نفس ــه ،ف ــكان يف رئاس ــتها
لربنام ــج األم ــان األرسي الوط ــي ،ال ــذي كان م ــن مهام ــه اإلس ــهام
ّ
األرسي،
يف إع ــداد األنظم ــة والسياس ــات الوطني ــة ملكافح ــة العن ــف
ً
ّ
ومؤسســات بــأرضار العنــف األرسي
وتعزيــز الوعــي املجمتعــي أفــرادا
وتأثريات ــه الس ـ ّ
ـلبية يف املجمت ــع ع ــى امل ــدى البعي ــد.
وإضاف ــة إىل ذل ــك ،وخ ــارج أعم ــال امللتق ــىّ ،
تربع ــت األم ــرة إلنش ــاء دار
ّ
رعايـــة املعنفـــات التابـــع لربنامـــج األمـــان األرسي الوطـــي يف منطقـــة
الري ــاض ،كم ــا أنش ــأت مرك ــز األم ــرة صيت ــة بن ــت عب ــد العزي ــز لتمني ــة
األرسة بالوس ــقة يف محافظ ــة اللي ــث .ويف ع ــودة إىل «ملتق ــى نس ــاء آل
ّ
التطوعي ــة ال ــي ق ــام به ــا امللتق ــى
س ــعود» ،تع ـ ّـددت مص ــادر األعم ــال
م ــن خ ــال بضع ــة عناوي ــن ،تمش ــل دع ــم ش ــهداء الواج ــب مم ــن س ــقطوا
ّ
ّ
متـــرري ســـيول الجـــوف يف املنطقـــة
إرهابيـــة ،ودعـــم
جـــراء حـــوادث
ّ
ّ
ّ
المشالي ــة وعقب ــة ضل ــع باملنطق ــة الجنوبي ــة ،ويف مك ــة املكرم ــة ،ودع ــم
م ــروع وق ــف املل ــك س ــلمان لإلس ــكان الخ ــري ،ودع ــم جمعي ــة ج ــازان
ّ
للصيادي ــن ،وإط ــاق حمل ــة مس ــاندة النازح ــن م ــن ج ــازان ع ــام 2009م،
ّ
ّ
املترضريـــن مـــن ســـيول جـــدة يف العـــام نفســـه ،واإلســـهام يف
وحملـــة
إنش ــاء وق ــف اب ــن تميي ــة .إضاف ــة إىل م ــا س ــبقت اإلش ــارة إلي ــه ،وللذي ــن
ً
ً
ّ
يحبــون األرقــام ،نذكــر مثــا واحــدا وهــو أن هــذا امللتقــى سـ ّـدد يف إحــدى
دورات ــه مبل ــغ ملي ــون ومائ ــي أل ــف لاير لإلف ــراج ع ــن س ــتة وس ــتني م ــن
ّ
س ــجناء الح ــق الخ ــاص ومل مشله ــم بأبنائه ــم وذويه ــم ،أربع ــة وس ــتون
منه ــم س ــعوديون واثن ــان آس ــيويان.

مبادرات تشبه
المطر

ّ
ّ
ّ
الرمسي ــة ،كان ــت
الخريي ــة
التطوعي ــة واملش ــاريع
ومب ــوازاة ه ــذه األعم ــال
ّ
ّ
التطوعي ــة ومبادراته ــا الخاص ــة ال ــي مل يك ــن باإلم ــكان
لألم ــرة أعماله ــا
إبقاؤه ــا ط ــي الكمت ــان لضخامته ــا وللع ــدد الكب ــر م ــن الن ــاس الذي ــن
طالتهــم .ففــي إطــار عملهــا مبــا ُيــريض ّربهــا والزتامهــا الديــي ،أطلقــت
األمـــرة يف مكـــة ّ
ّ
الخاصـــة بالحجـــاج إىل بيـــت هللا
املكرمـــة مشـــاريعها
الحـــرام .منهـــا مـــروع األمـــرة صيتـــة لإلطعـــام الخـــري للحجـــاج،
ومـــروع آخـــر للســـقيا للحجـــاج ،ومـــروع ثالـــث لتأمـــن العبـــاءات
واإلحرام ــات للنس ــاء .كذل ــك رع ــت تك ــرمي حافظ ــات الق ــرآن الك ــرمي م ــن
ّ
ّ
الخريي ــة ،كم ــا ه ــو الح ــال يف محافظ ــة الجم ــوم
الجمعي ــات
الفتي ــات يف
حي ــث ت ــرف الجمعي ــة ع ــى أك ــر م ــن س ــتة آالف طال ــب وطالب ــة.
وطبعــت عــى نفقتهــا الخاصــة الكثــر مــن كتــب األدعيــة واألذكار الــي
ّ
ووزع ــت الكث ــر منه ــا ع ــى العس ـ ّ
ـكريني
حمل ــت توقي ــع «فاعل ــة خ ــر»،
الذاهب ــن إىل قض ــاء الواج ــب.
ّ
العســـكريني.
وكانـــت األمـــرة رائـــدة الداعمـــات ألرس الشـــهداء مـــن
ورعـــت الجرحـــى منهـــم ،وظلـــت تتفقـــد أحوالهـــم خـــال العـــاج يف
ً
املستشـــفيات وبعـــده ،وصـــوال إىل االطمئنـــان عـــى أحـــوال أوالدهـــم
وتلبيـــة حاجاتهـــم.
ً
ّ
خريي ــة لألم ــرة س ــعت إىل حجبه ــا ع ــن األض ــواء
غ ــر أن هن ــاك أعم ــاال
ق ــدر اإلم ــكان ،وه ــي تع ـ ّـر ع ــن مساته ــا اإلنس ـ ّ
ـانية الفري ــدة .والكث ــر
ّ
مـــن هـــذه األعمـــال يشـــبه املطـــر الـــذي يبلـــل األرواح قبـــل األجســـاد
بالفـــرح .وتـــروي األســـتاذة نـــورة آل الشـــيخ اليـــوم بعـــض هـــذه
الحكاي ــات ،بعدم ــا كان ــت بفع ــل عمله ــا يف وزارة الش ــؤون االجمتاعي ــة
وس ــيطة لنح ــو عرشي ــن س ــنة م ــا ب ــن األم ــرة صيت ــة وبع ــض املحتاج ــن
إىل املســـاعدة.
تق ــول األس ــتاذة أل الش ــيخ :مسع ــت بصي ــت صيت ــة وأن ــا طفل ــة .فق ــد
شــاع عنهــا منــذ زمــن بعيــد ،تســديدها لديــون الرجــال والنســاء ودراســة
الحــاالت الــي أوقعــت هــذا أو ذاك يف املشــكلة إليجــاد حــل دامئ وجــذري
ً
ّ
متخصــص اجمتاعيــا
لهــا .وكانــت حريصــة عــى أن يكــون بجانبهــا شــخص
ملس ــاعدتها يف دراس ــة ه ــذه الح ــاالت ع ــى نح ــو عم ــي وقان ــوين يضف ــي
ً
الطاب ــع ّ
املؤس ــي لدعمه ــا ورعايته ــا .وبل ــغ صيته ــا يف ه ــذا املج ــال ح ــدا
غ ـ ّـر يف بع ــض التقالي ــد واألع ــراف االجمتاعي ــة .فأصب ــح الرج ــال الذي ــن
يحتاج ــون إىل املس ــاعدة يقص ــدون صيت ــة بن ــت عب ــد العزي ــز قائل ــن «أن ــا
زبين ــك ي ــا صيت ــة» (والزب ــن ه ــو االس ــتجارة) .وكان ــت الع ــادة يف نج ــد
أن يس ــتجري الرج ــال برج ــل ال بام ــرأة .ولك ــن بفع ــل صي ــت صيت ــة أنه ــا مل
ً
تـ ّ
ـرد محتاج ــا يطل ــب املس ــاعدة كان ،ه ــذا التح ــول يف التقالي ــد» .ولك ــن
تس ــديد دي ــون الن ــاس ،مهم ــا بل ــغ حجمه ــا اإلجم ــايل املجه ــول ،ال يحت ــل
ً
أبـــدا رأس قامئـــة األعمـــال الخرييـــة لألمـــرة صيتـــة الـــي تطلعـــت إىل
العم ــل االجمتاع ــي بنظ ــرة أعم ــق م ــن ذل ــك بكث ــر ،تج ــاوزت الحل ــول
اآلنيــة إىل المتكــن ،إضافــة إىل ريادتهــا يف إطــاق املبــادرات الخرييــة يف
ً
مج ــاالت غ ــر مطروق ــة س ــابقا.

شهادات من
داخل منزلها

فتح ــت األم ــرة صيت ــة أب ــواب بيته ــا ل ــكل الناش ــطات يف املجمت ــع،
ً
ّ
أيامـــا ّ
معينـــة يف األســـبوع ،تســـتقبل
تحـــدد الجمتاعهـــن
فكانـــت
فيهمـــا املتطوعـــات والعامـــات يف الجمعيـــات الخرييـــة وأســـاتذة
ً
الجامع ــات والصحافي ــات واألديب ــات وأيض ــا الل ــوايت ك ــن يقصدنه ــا
لطل ــب مس ــاعدة إم ــا ألنفس ــهن وإم ــا للغ ــر.
ويقـــول العاملـــون يف مزنلهـــا إنهـــا كانـــت تخصـــص يومـــن يف
األســبوع الســتقبال عامــة النــاس ،يــوم اإلثنــن هــو الثابــت فيهمــا،
ً
ّ
والي ــوم الث ــاين كان يتح ـ ّـدد حس ــب الظ ــروف ،وأحيان ــا كان يتدف ــق
ّ
م ــن ال ــزوار ع ــى مزنله ــا م ــا يتطل ــب أك ــر م ــن اليوم ــن املعهودي ــن.
وحـــول أبـــرز مـــا يذكـــره العاملـــون يف مزنلهـــا حـــول منـــط حياتهـــا
اليومي ــة ،أنه ــا كان ــت تق ــرأ الكث ــر م ــن الذك ــر بع ــد ص ــاة الفج ــر،
وتق ــرأ الق ــرآن م ــن بع ــد ص ــاة الفج ــر ح ــى طل ــوع المش ــس ،وتح ــرص
بش ــدة ع ــى الس ــن والروات ــب.
ويضي ــف ه ــؤالء أن الوق ــت املمت ــد م ــن ص ــاة الظه ــر إىل م ــا بع ــد
ً
ََ
والحفـــدة .وبعـــد صـــاة
املغـــرب كان مخصصـــا ألبنائهـــا وبناتهـــا
العش ــاء إم ــا كان ــت تن ــرف ألداء واجب ــات اجمتاعي ــة خ ــارج مزنله ــا،
ّ
أو تتفقـــد أحـــوال القـــر أو تجـــري بعـــض االتصـــاالت ،أو تتفقـــد
بعـــض ّ
املقربـــن إليهـــا مـــن خـــارج األرسة.
وم ــن الذكري ــات ال ــي ال تنس ــاها العام ــات يف امل ــزل أنه ــا كان ــت
تجمعهـــن كلهـــن حولهـــا لصـــاة الرتاويـــح كل مســـاء ،طيلـــة شـــهر
رمض ــان املب ــارك.
ً
ويخت ــر ه ــؤالء عالق ــة أمريته ــم به ــم بقوله ــم« :كان ــت لن ــا أم ــا
ّ
ّ
ّ
ّ
وموجه ــة ،يتس ــع صدره ــا لهمومن ــا ،تتفق ــد أحوالن ــا
ومربي ــة
حنون ــة
ً
باس ــمرار وتح ــرص ع ــى ح ـ ّ
ـل أي مش ــكلة تع ــرض أي ــا من ــا».

صورة لبعض ما
كتبته مسو األمرية
بخط يدها

سعيها في
التمكين
االجتماعي

وكم ــا يتب ـ ّـن مم ــا تق ــدم ذك ــره أن األم ــرة كان ــت تق ــدم اهمتامه ــا
ّ
بالمتكـــن االجمتاعـــي عـــى املســـاعدة اآلنيـــة ذات التأثـــر املوقـــت.
وم ــن ه ــذا املنطل ــق ،كان ــت مبادراته ــا العدي ــدة ،ومنه ــا ع ــى س ــبيل
املثـــال املســـاعدة الـــي قدمتهـــا األمـــرة لســـتة شـــبان يف القنفـــذة
والليـــث إلنشـــاء مخابـــز والعمـــل فيهـــا .إذ مل تنحـــر املســـاعدة يف
تأم ــن األماك ــن واملع ــدات الالزم ــة له ــذه املخاب ــز وتدري ــب الش ــبان
ع ــى املهن ــة ع ــى أي ــدي عامل ــن مه ــرة ،ب ــل وص ــل األم ــر إىل تأم ــن
كل امل ــواد الالزم ــة للعم ــل م ــدة س ــتة أش ــهر ع ــى نفقته ــا الخاص ــة،
حــى يرتــاح هــؤالء إىل مــا يجنونــه مــن أربــاح ،ويكملــوا عملهــم بعــد
ذل ــك باالت ــكال بع ــد هللا ،ع ــى أنفس ــهم فق ــط.
َ
ـل واح ــد ،صغ ــر كح ــدث ،يخ ــزل يف دالالت ــه اهمت ــام األم ــرة
ويف مث ـ ٍ
صيتـــة بالمتكـــن مـــن جهـــة ،وبالتعلـــم مـــن جهـــة ثانيـــة ،وبأحـــوال
املــرأة مــن جهــة ثالثــة ،تــروي آل الشــيخ أنهــا نقلــت إىل األمــرة ذات
مــرة حالــة فتــاة تتعـ ّـرض لتعنيــف والدهــا القــايس ،املعــارض لرغبتهــا
والتخصـــص يف المتريـــضّ .
ّ
فوجهتهـــا األمـــرة
يف متابعتهـــا الدراســـة
لالتص ــال ب ــه والتح ـ ّـدث إلي ــه بامسه ــا ،وإقناع ــه ب ــأي وس ــيلة كان ــت
بالتوقــف عــن تعنيــف ابنتــه والمســاح لهــا مبتابعــة الدراســة .وهكــذا
كان .فقــد الن الرجــل املبالــغ يف املحافظــة ،والــذي كان يقــول« :نحــن
ّ
املتحدثــة إليــه تتحــدث
ليــس عندنــا بنــات تتعلــم» ،بعدمــا عــرف أن
ّ
فغـــر قناعاتـــه ،وتابعـــت ابنتـــه
بـــامس صيتـــة بنـــت عبـــد العزيـــز.
ً
ّ
وتخصصــت يف المتريــض يف العنايــة الفائقــة ،لتعمــل الحقــا
الدراســة،
برات ــب ق ــدره تس ــعة آالف لاير ،تعت ــاش من ــه كل أرسته ــا.
ً
ً
وع ــى س ــبيل املث ــال أيض ــا وأيض ــا ،تطالعن ــا الصحاف ــة م ــن ح ــن إىل
ً
ً
ـأت أح ــد ع ــى ذكره ــا س ــابقا وعلن ــا
آخ ــر بالكش ــف ع ــن قص ــص مل ي ـ ِ
عــى أي منــر آخــر ،كمــا هــو الحــال يف التقريــر الــذي نرشتــه جريــدة
«الـــرق» حـــول دعـــم األمـــرة ألرس الشـــهداء .إذ بعدمـــا أشـــار
«العيديــة» الــي كانــت ّ
ّ
تخصصهــا األمــرة ألرس شــهداء
التقريــر إىل
ّ
الواجـــب مـــن العســـكريني ،والبالغـــة عـــرة آالف لاير لـــكل أرسة
كان ــت تقدمه ــا يف الس ــادس والعرشي ــن م ــن ش ــهر رمض ــان املب ــارك
يف كل ع ــام ،ع ــرض التقري ــر مل ــا أمك ــن الوص ــول إلي ــه م ــن العائ ــات
ال ــي س ــاعدتها األم ــرة .وروى قص ــة املواط ــن إبراه ــم الع ــي ال ــي
اجمتع ــت فيه ــا قميت ــان غاليت ــان ع ــى قل ــب األم ــرة :التعل ــم وكون ــه
اب ــن ش ــهيد.
ً
ً
ً
وتق ــول قص ــة الع ــي إن ــه ع ــاىن وضع ــا متأزم ــا عندم ــا كان طالب ــا يف
جامعــة القصــم ،بســبب الديــون الــي تراكمــت عليــه بعــد استشــهاد
وال ــده ،ولك ــن م ــا إن وص ــل خ ــر متاعب ــه إىل األم ــرة صيت ــة ح ــى
ّ
ورده اتصـــال مـــن مكتبهـــا الســـتطالع أحوالـــه بدقـــة ،وتكفلـــت
بع ــده بتس ــديد ديون ــه البالغ ــة أربعمائ ــة أل ــف لاير .كذل ــك س ــاعدته
يف إكم ــال بن ــاء م ــزل العائل ــة .ويق ــول« :ومل يك ــن ه ــذا كل يشء،
فاألم ــرة مل ترتك ــي بع ــد تخرج ــي ،ب ــل ّأمن ــت يل وظيف ــة .وه ــا نح ــن
ً
ّ
نتذكرهــا دومــا ،وخاصــة يف رمضــان ،وندعــو لهــا بالرحمــة واملغفــرة».

فتح مجاالت غير
مطروقة في
العمل الخيري

تق ــول األس ــتاذة آل الش ــيخ إن عالقته ــا باألم ــرة صيت ــة ب ــدأت م ــن
ّ
خ ــال عمله ــا يف وزارة الش ــؤون االجمتاعي ــة ،عندم ــا بلغته ــا بوج ــود
ســـجينات بســـبب حقـــوق ماليـــة عليهـــن .فهالهـــا األمـــرّ ،
وتربعـــت
مب ــا يكف ــي لتس ــديد ه ــذه الدي ــون وف ـ ّ
ـك أرسه ــن ،وقال ــت له ــا «إذا
مسع ــت ع ــن ام ــرأة مس ــجونة ،أبلغي ــي به ــا ،وأن ــا أرى م ــا أس ــتطيع
فعل ــه» .وش ــكل ذل ــك س ــابقة يف مج ــال إط ــاق رساح الس ــجينات،
ً
مل يك ــن أح ــد ق ــد فك ــر في ــه س ــابقا ،ولف ــت األنظ ــار إىل الت ــرع للج ــان
رعاي ــة الس ــجناء يف املناط ــق البعي ــدة .واس ــمرت قضاي ــا الس ــجينات
تشــغل األمــرة عــى الــدوام .فكانــت تعمــل عــى تحريــر مــا أمكنهــا
منهــن ،وتدعــم تأهيلهــن بعــد ذلــك ليمتكـ َّـن مــن عيــش حيــاة كرميــة.
ّ
َّ
وهـــن داخـــل الســـجن،
حـــى أنهـــا جهـــزت عرشيـــن ســـجينة للـــزواج
ودفع ــت تكالي ــف إقام ــة العرس ــان م ــدة خمس ــة أي ــام يف الفن ــادق.
ً
وتـــرب آل الشـــيخ مثـــا آخـــر عـــن خـــوض غمـــار مجـــاالت غـــر
ً
مطروق ــة س ــابقا يف العم ــل الخ ــري ،فتق ــول« :قب ــل نح ــو عرشي ــن
س ــنة ،وقب ــل أن تك ــون هن ــاك أي ــة برام ــج ملس ــاعدة الش ــبان ع ــى
ُ
العم ــل يف قي ــادة س ــيارات األج ــرة ،ن ِقل ــت إىل األم ــرة صيت ــة حال ــة
شـــاب عاطـــل مـــن العمـــل ويرغـــب يف أن يكـــون ســـائق ســـيارة
ً
أجــرة ،فوجهتــي فــورا إىل تأمــن السـ ّـيارة الالزمــة لذلــك .ومبفاوضــة
رشك ــة عب ــد اللطي ــف جمي ــل ووف ــق ع ــى أن تبيعن ــا الس ــيارة بس ــعر
تش ــجيعي ه ــو أربع ــون أل ــف لاير .وحف ــز نج ــاح ه ــذه التجرب ــة األوىل
ً
األم ــرة ع ــى تكراره ــا ،فف ــاق ع ــدد الس ــيارات ال ــي اش ــرتها الحق ــا
العرشي ــن س ــيارة ،تؤم ــن معيش ــة العامل ــن عليه ــا ع ــى نح ــو دامئ.

السباقة إىل تحرير السجينات يف حقوق ّ
ّ
مالية،
كانت
يعانينه يف املناطق النائية،
ولفت األنظار إىل ما
ً
ّ
وتابعت متكينهن اجمتاعيا بعد اإلفراج عنهن

ومن التمكين
إلى االستدامة

األستاذ عبد هللا
ثالب الجعيد

وإن كان م ــن الش ــائع الي ــوم اس ــتخدام تعب ــر «االس ــتدامة» ال ــذي
ّ
ظهــر باألمــس القريــب لإلشــارة إىل أمــور وأعمــال قابلــة ألن تغــذي
نفســـها بنفســـها مبـــا يمضـــن لهـــا االســـمرار ،فـــإن صفـــة االســـتدامة
ً
تنطبــق فعــا عــى بعــض األعمــال الخرييــة الــي قامــت بهــا األمــرة
من ــذ م ــا قب ــل ش ــيوع ه ــذا املفه ــوم.
فف ــي ال ــدورة الثالث ــة م ــن جائ ــزة األم ــرة صيت ــة كان ب ــن الفائزي ــن
به ــا األس ــتاذ عب ــد هللا ث ــاب الجعي ــد ،وه ــو صاح ــب س ــرة تس ــتحق
َ
تـــروى ،ورواهـــا بالفعـــل الدكتـــور عبـــد هللا املغلـــوث يف مقـــال
أن
صح ــايف ج ــاء في ــه أن الجعي ــد كان ق ــد فق ــد نعم ــة الب ــر وه ــو يف
الخامس ــة ع ــرة م ــن ع ــره إث ــر م ــرض ورايث وه ــو مض ــور العص ــب
الصبغـــي .ويف الظـــام الـــذي عاشـــه آنـــذاك ،كان بصيـــص األمـــل
الوحيــد أمامــه يف الحصــول عــى برنامــج ناطــق يســاعده عــى قــراءة
الكتــب والدراســة .غــر أن مثــن الربنامــج البالــغ عــرة آالف لاير كان
أك ــر م ــن ق ــدرة وال ــده آن ــذاك .وعندم ــا مس ــع بوج ــود جمعي ــة خريي ــة
يف جـــدة تتعامـــل مـــع مـــا يشـــبه حالتـــه،
ّ
توج ــه إليه ــا .وهن ــاك ع ــرف بوج ــود فاعل ــة
خ ــر تدع ــم مث ــل ه ــذه الح ــاالت .غ ــر أن
ً
عبـــد هللا فوجـــئ الحقـــا بـــأن فاعلـــة الخـــر
املجهول ــة ّ
وجه ــت بتوف ــر الناط ــق الص ــويت
ّ
ومك ـ ّـر للق ــراءة وجه ــاز كومبيوت ــر متط ــور.
اســـتأنف الجعيـــد دراســـته ،وتخصـــص
ً
يف علـــم االجمتـــاع معمتـــدا عـــى هـــذه
األجهـــزة نفســـها حـــى مرحلـــة املاجســـتري،
ال ــي س ــبقت إع ــداده ألطروح ــة الدكت ــوراه بعن ــوان «دور التقني ــات
ً
التعويضيـــة يف المتكـــن االجمتاعـــي للمعاقـــن برصيـــا».
ويـــروي الدكتـــور املغلـــوث أن الجعيـــد بعـــد النجـــاح الكبـــر الـــذي
حقق ــه ع ــاد إىل الجمعي ــة ليس ــأل ع ــن هوي ــة فاعل ــة الخ ــر .ورفض ــت
الجمعي ــة يف الب ــدء إفش ــاء امسه ــا .ولك ــن بع ــد إلحاح ــه ع ــى ذل ــك،
ً
إرصارا من ــه ع ــى الدع ــاء له ــا ودعوته ــا إىل حض ــور مناقش ــة أطروح ــة
املاجس ــتري ،قال ــوا ل ــه إنه ــا صاحب ــة المس ــو املل ــي األم ــرة صيت ــة بن ــت
عب ــد العزي ــز.
ّ
الخاصــة عــر التواصــل
واليــوم يقــدم الجعيــد دعمــه لــذوي الحاجــات
االجمتاعـــي ،ومـــن خـــال الـــدروس عـــر قناتـــه عـــى اليوتيـــوب،
إضاف ــة إىل التدري ــب وغ ــره م ــن املب ــادرات النوعي ــة ،وه ــو م ــا ف ــاز
عليـــه بجائـــزة األمـــرة صيتـــة يف دورتهـــا الثالثـــة .وبذلـــك يكـــون
الدع ــم ال ــذي قدمت ــه ل ــه األم ــرة ذات ي ــوم قب ــل ع ــدة س ــنوات،
ً
ً
م ــا ي ــزال يت ــواىل فص ــوال ،ممث ــرا املزي ــد م ــن أعم ــال الخ ــر .وه ــل يف
جوه ــر مفه ــوم االس ــتدامة غ ــر ذل ــك؟

كم من قنوات
االتصال قامت
بينها وبين
المجتمع؟

وكان ــت األم ــرة صيت ــة ،غف ــر هللا له ــا ،ت ـ ّ
ـردد ع ــى مس ــامع األس ــتاذة
ن ــورة آل الش ــيخ بع ــد كل مب ــادرة تق ــوم به ــا« :ه ــذا بي ــي وبين ــك.ال
أري ــد أن يع ــرف ب ــه أح ــد ،ح ــى أوالدي».
واألس ــتاذة آل الش ــيخ واح ــدة م ــن الس ــيدات الفاض ــات ال ــايت كان ــت
تس ــتعني به ــن األم ــرة صيت ــة لتك ــون وس ــيطة بينه ــا وب ــن الجه ــات
واألفــراد الــي كانــت تدعمهــم ،ومل تكــن الوحيــدة .ففــي مقالــة كتبتهــا
الدكت ــورة ن ــورة المش ــان يف رث ــاء األم ــرة صيت ــة ال ــي عرفته ــا ألك ــر
ً
ً
م ــن عرشي ــن س ــنة ،باح ــت َع َرض ــا بأنه ــا مل تلج ــأ يوم ــا إىل األم ــرة «يف
حاجــة معــر أو حــل إلنســانة مظلومــة ال متلــك إال الدعــاء ،إال ووجــدت
عنده ــا الص ــدر الحن ــون والقل ــب الكب ــر ال ــذي ال يبخ ــل مب ــال أو جه ــد أو
ً
مســاندة أيــا كانــت» ،وهللا أعلــم مبــا قدمتــه األمــرة عــر هــذه القنــاة.
فق ــد تع ـ ّـددت قن ــوات االتص ــال ب ــن األم ــرة واملحتاج ــن إىل املس ــاعدة
لتمشـــل كثرييـــن غـــر مـــن ســـبقت اإلشـــارة إليهـــم ،ويف طليعتهـــم
أهــل بيتهــا :أبناؤهــا .إذ تقــول األمــرة نــورة بنــت عبــد هللا إن والدتهــا
ّ
كانــت تذكــر أبناءهــا عــى الــدوام ،أن األمــارة الــي وهبهــم هللا إياهــا
ً
هــي تكليــف وليســت ترشيفــا ،وترتتــب عليهــا مهــام كثــرة .كذلــك
كان ــت توصيه ــم بب ــذل الصدق ــات ع ــى نح ــو دوري ومنتظ ــم وبع ــدم
الته ــاون به ــا .وتضي ــف أنه ــا س ــاعدت الوال ــدة يف بع ــض امله ــام ،مث ــل
ّ
اس ــتطالع بع ــض الح ــاالت للتيق ــن م ــن قضاي ــا مح ـ ّـددة والرج ــوع إليه ــا.
ّ
الخريي ــة إال بع ــد وفاته ــا ،عندم ــا
إال أنه ــا مل تمس ــع بالكث ــر م ــن أعماله ــا
ّ
ً
تدفــق املعـ ّـزون مــن أنحــاء اململكــة كافــة ،وراحــوا يــروون رجــاال ونســاءً
ّ
م ــا تلق ــوه منه ــا م ــن مس ــاعدات مختلف ــة.
ومتت ـ ّـد قامئ ــة الوس ــطاء ب ــن األم ــرة صيت ــة وم ــن مشلته ــم برعايته ــا
ّ
لتضـــم العاملـــن يف مزنلهـــا ،الذيـــن يبوحـــون اليـــوم بـــأن األمـــرة
ً
ّ
كث ــرا م ــا كان ــت تكلفه ــم مه ــام مث ــل إيص ــال مس ــاعدات ومراجع ــة
ّ
حكومي ــة تلبي ــة لخدم ــات يحتاج ــه إليه ــا البع ــض ،مل تقت ــر
مكات ــب
ً
ع ــى املواطن ــن ب ــل مشل ــت أيض ــا املحتاج ــن م ــن أجان ــب ومقمي ــن يف
ّ
اململك ــة .وكان ــت تكلفه ــم زي ــارة امل ــرىض وإيص ــال الهداي ــا إىل أطف ــال
ّ
ّ
األرس املحتاجــة ،وتفقــد منــازل األرامــل واملســنات وتأمــن حاجاتهــن يف
مناط ــق كث ــر م ــن اململك ــة.
ّ
ّ
وإذا كان هن ــاك م ــا يتكش ــف عن ــه تع ــدد قن ــوات العم ــل االجمتاع ــي
به ــذا الش ــكل ،فه ــو أن م ــا ورد ذك ــره م ــن أعم ــال األم ــرة صيت ــة يف
ً
ّ
الكتي ــب ويف غ ــره م ــن املص ــادر يبق ــى قلي ــا م ــن كث ــر ،وأن م ــا
ه ــذا
خف ــي م ــن ه ــذه العط ــاءات أعظ ــم وأك ــر.

ّ
بشخصية ذات طابع محافظ،
حباها هللا
ّ
ممتسكة بدينها وتعمل وفق ما يأمر به

ً
نثرا في حياتها
وقالوا

ً
شعرا في رثائها
قالوا
ً
ً
ً
ّ
الضيق،
قيل يف مسو األمرية صيتة نرثا وشعرا ما يستحيل استعادته كامال يف هذا املجال
ً
غري أننا ننتقي من حفنة محدودة جدا من القصائد اليت قيلت يف رثائها ،بعض األبيات
ّ
يكنه لها من عاطفة وتقدير كل من عرفها أو عرف أعمالها ّ
ّ
الخية.
املعبة عما

لو مـا ض � ن
ر�ا اوداعـها وا ف� ت ـ� ق ن
ر��ـا
ل س ب ـ� نق
كـ ح ت �ة
ص� ــ� �إ لا ا واد حـد��ا
مـا ن ض ي
ت �ة
�ش ف ق
ي� ب�ـك� ال�
ح
ص�� و ي� ب�ك ي� � ن��ا
ي
ى ي
فق
و ي� ب�ـك ي� ا �ذل ي� بر�ـ ي� ج�عل ب�ه و� ن��ــا
ص���ة و ي� ب�ك ي� ق ن
و ي� ب�ـك ي� ا ل بح�ر ت
ور��ـا
ي

ف ق
ت
ر�ا ب�ـلا ر ج ـ
ـ�
�وى علـوم ومكـا ـ� ي� بـ�
ك ن عـ ن ظ لـعـ ـ� ت
ومـا �ـها ف نن �ـا�ر أ ا ي ن �غ� ي� ب�
ق
ت ف
و� ب�ك ي� � ي�ـا� ي� ج��د و�على المرا� ي ـ� بـ�
خ
�ة
�غ
لل� ي ـ�ر والرحمـ و ال ي� المط يـال� بـ�
ل
ت
خ
و� ب�ك ي� ا محا ج�ر ل ي�ن ما ا ل�اطر ي� يط� ب�

األمري بدر بن عبداملحسن بن عبدالعزيز

أ ل ت
ل ت
و�الع�ز اء �ن�كد امو�..
امـو�..حق ب
�ك� ت مـ ي� خ ت� ن�� خ�ــل ص ت
ب ي �..د ع و ق دا ي� فو�..
ت
جع �ز� ت� ..ا ج� ي� ووا�ه ن
ال�اس واخ�و�..
ج
لم ت بم�� ت
ن
و� و�..
ي�ا خصع ب� قها..د� ي� ي
ااا� وا ت
�
ت
ت�د�ل� ..ـلـو� ن
ال�ـاس و عمر ب� ي�و�..
ب

صاحب المسو املليك األمريمقرن بن عبدالعزيز

أ
�ة ق
و� ن ـ�ـا..الع�ز ا ب�ا ف�غل
اااال� ما ل� ي ت��ه
ي
ل� �ة ت �ة
ك�ـر ا ج � ي�ع ب� ي ـ
ص�ـ�
الله�..ا ب
ي
ث
ك�ر ما ن ص��هت
لل جم�ل
لل
ا
س..
ا
�
�
ي
�ي
ي
�ـا ت
�هـا ي�ا ي تـ
ل�ـ�ه
ل��ه ..م ســاوم عل ي ـ
ي ي ع س ل ن�ة ت� �ش ف
و� � يب��هت
ي ـ�ـالله ..ى ب�ا ج ��

األمرية نوف بنت محمد بن سعود الكبري

أ
ش
ج� ل
ال��راق
أ� ب� يك�ك ب�� تا�كر وا فلد ف ى ق ون إ
أ� ب� يك�ك ي م الط�ل � ي� � بل� واحداق
لخ
ف
س�ــاق
على ا � ي�ر فب
� ت ب� ق يك�ك ي� فا نكـ� ق
ب�� ب�� ي�ن � ي ـ��� مــا ب ـ
� ـ�ى الـدم د�ـاق
ي

ت ن لش
قف ت
�الل� خ �ذ
� ف� ي�� ي� ا �م س وا�� ي�� ي� ب� ي ـ
ع�د
ي ي
ة
�ـا � ي تب��ه الـدا ي�ـ
�
و�ـا ك سـو� ال ي دـ
ع�
ي
ي ف ض
ي�عـ
ط� ب�ه الكـون و ي�� ي�� و ي �زـ� ي ـ�د
مف ي
ت
وما �اح ت
ص��ك عطر ومدح و�رد ي�د
ي

األمرية فهدة بنت سعد بن عبدالعزيز

ل أ
ت �ة ن ش ف
وا�ا ا ف�ـو�
(ص�� )
راح ا عمـر ق �ب� ي�ام
ي
ف
و ق ف�� ت� لك �لو� ..ي� �زعـ ن
و�ــك ص ــ�و�
ب
�ش ف
ف
تن ش
ل
ـ
مـع و � ي�ه قمـردو�
د
لا �� �دون ا
ف
ف
لم
صلوا عل ي�ها العصر � ي� ا جس�د و�و�
ف
ق
ت
وراح ال� بل� والروح وال �ش ـو�
راح� ف�ض
ن م ف
ب ـ�ـاق لها � ـ
ل...عل��ا و عـرو�
ي

ن � ت فق ة
�ز
ع� �� ي ـ�د�
عـ الله ا�ها ي�ا ب وم� ب
ل
ع� ي�ده
س� تد ..والمـ �ش اعـر ب
ح� ي
ا ب
�ة
ت
ن
ت
ع�و�ه ب� يع�ده
(ص�� ) ـ�وار� عن ي
ي
وهلوا عل ي�ها ...ما طهر من ص يع�ده
ة
ه ت�ح ن
ت
ح�د�
س� فا�ها ي�وم راح� ة و ي
و ي� ب
ـ�ـالله ع ســاهــا � ي� ج ن
�� نا�ك س يع�د�
ي

خالد بن عبدالعزيز التويجري

لـم ت
ت
و� حق ت
و�ال ي� ن
ال�ــاس للمـو�
ا
م
خ
� ت
دمـع ت
ال��اما الل ي� على ا ل�د نحو�
تي
كـ م ي� ي�� ف ق� لص ت ب ت
مك�و�
م ن ن م م �ا ند ا و�
�
ت
و ج��اه جن� ي� ت ي�و� س أ من ب�طن حـو�
ت
ن
ع�د ت
ال��اما �عط ي� �مــلاك و ب� ي ـ�و�
ي
الشاعر راكان عيل اليامي

خ
أ ث
ً نم�� ً لل خ�� ث ً
�
ن
الا ج
لل�ود.
«كا� ت� رحمها الله ول�ك�ر من م س ي�ن عاما ن ب عا ي ر وم�
�ن
ث
ق
أ
ئ
ش� ت
ص ي� والدا ي�،
لك� ي�ر ،ا �ذل كر وال���ى ،ال�ا
مل� ب�عطا�ها تال �غص ي�ر وا ب
ف
ت
خ
ف
ت
نت
�عك
وح� ا ل� ي�ر ،و ج��د راح�ها � ي ف� م شد ي�دها لمن
وكا�� روحها س ةالص�أاء ب
ت
ن
ل
ي� ت ل
ود� الكري�م � ي� ��ى نم�اطق
ع� ال سع ي
ح� جا� ا عون وا فم ساعد� من � ب��اء خال �ش ب
ت ل ت
س��ث
�ة
�ة
ق
تل�� ي� ل��
لم ل ت� ت� �
وسارع� �إ ى ا مارها،
ا ملك ً .م خرك رص ن ف�ذد تم ا ي خر �إ لا ف ن ت ت
ولا ب� با�ا لل� ي�ر �إ لا و�� � من �لاله� .كا�� � يع��ش رحمها الله
خ
خ
ب�ا ل� ي�ر ولل� ي�ر».

لـكـ تـ �ة ت
ت
ص� ــ� ص�ي�ها ح ي� ما ما�
أ فن ي
ف
ص� �ة خ ل ل م � ت
ضحكا�
�ب��عــال ي ت� �ا � ا د ع
ي�
ت
رو�ـه ت ـ�ـال ي� اللــ�يل ب� سـكا�
أ ج �ـ ن ـ
ت
ه
ر� ر �زم ج�ودا�
ا� من ي� للع ب
س� ب
�ب� ب
ن
� ت
ن
م
ـ
سك
ل
ن
�ـها ن ا عـد ج �ــا�
ـ
ي ـ�ـالله

ت ش ف
ت ق ف أ ث
ك� ا جل�مان ن
« ن�ز
كا� ت� .كلما �عم� ت� � ي�ها �ك�ر ،كلما ا قك� �� ت� الدرر
ف
ق
�ة
ف � �ة ت� ض� ش م خ �ة
ف
�� أ�عما�ها ا ثل�ر� �ا ل
ح� وا ل نح�ان واللط� والعط� و م وا ع �ا � ،
ي
ب
ي
ب
ف
ن�� ت ق �ة ن ق �ة ف
صا���ة ت ق���بل على ن
الد��ا ب�غ� ي�ر ن�هم و ت ق���بل على ن
ال�اس
و س �� ي� �� ي�
ي
ي
تغ
تغ
ث ن �ة
ب�غ أ ف
أ
ت
ل
�
�
�
�
�
� ي�ر �س� ،لا رها ال�وى �إ ن ضحك� ،ولا رها ال�ا� ي� �إ ن
ت أ
ف
ً
ض
ت
خ
ئ
ل
ت
ت ق
آ
�مل� ت� .دا�ما ه ي� لل��ر ي�ن� ،ك�ل المر ي�� ،و�ع ي�ن ا م تح� جا� و� س�ل عن
ا �غل ئا�� و ت ت� ف� ق��د المحروم و ت�رح� ب�كل م بح�� الوطن ،ا قل�ر�� ن
ع�دها يل� س
ي
أي ب
ب
ب
ف�ه ف
ق
للح س� وا نل� س� ،ن�ما ق�ر�� ب�ما ن
ت
ص� تع� ي�داه .ل عر�� � ي�ها ال�ارىء
ُ ب �إ
ي ب
ي ب� �ذ ق ت أ
ل
س
ع
�
�
ي
الكر م لما ا ل� ب�� �ب�م ا ود ي ن؟»
جهري بنت عبدهللا املساعد

أ
ق
ت
ن
« �ل�قى م�ها ما لا ت�ل�اه �إ لا من �م».
األستاذة نورة آل الشيخ

ت
لخ
ب�ة
ن ن �ة
ن �حم ج�
م� ف ت
ي
ال��
سا� ي� من سمو ا �لق وال يط�� وا ل نح�ان
ا�
ص�
ع
«�إ �ها ل
إ
�غل ن
ف ق
ف�ة
ت
ل
ّ
�
�
ل
لك� ي�ر ،ا ي� نوال�� ي�ر،
بح�ا�ها ،ال �غص ي�ر قوا ب
ره� لكل من مر ي
ت قوام �ش اع لر ا م ت
م
�
ن
�
ت
�
ي�
�� ّدر ا ج ي
ح�ا�ها ضو جه�ها،
م�ع و ح�و
على الكل .الد ي�ن الكر م ف�وام أ ي
ن
ت ض
أ
�
ف
ت
م
ن
و�ها مع كل من عر�ها و��ا من �هم».
وال�وا�ع وال�عاط� �سل ب
الدكتورة غنمية بنت محمد العمثان الحيدر

ث ً
ع�دما أ�سمع آم� ث�رها ا لح س�ن�ة ي�ع ب
« ن
ود �� ت ف�� يك� ي ل
ح� ث�
ي
ر� �إ ى الوراء ك� في�را ،ي
ف
خ
أ
ت
ن� ساء الرع�يل ال�ول الرا ئ�دا� �� ا ل� ي�ر وا بل�ر وا صلاح� .ما ن
كا� ت�
ي
ل
ت
ف ت ن� �ة
ي� �ة
أ ة� ت �ة
س
م
ك
�
� تم�لكه ال� يم�ر
ص�� ي�رحمها الله ،ن ج � يا�ا ر م وص�ا� ب� ي�ل ج علها
ي
ت� ت ت ي� خ أ
أ
ن
ت
ف
ل
ال�ار � �سماءهن ب�مداد
� ش� ب�ه ما �كون ب�� ساء ال سل� الصا ح اللوا ي� ك� ب�
�ة أ
أ ض
ن
ئ�ة
ث
من �ور تل �ظ� ل �ض
م ي�� لامع �إ لى �ن ي�ر� ال�ر� ومن عل ي�ها».
الدكتور منري بن عيل القرين

�ة ت ت ج�
ف
م خ ف�ة
أة
ً
�
ن
�
ل
م
�
�
ورع فو �ا� الله ي�
«كا� ت� ثم�الا للمر�� الم خسلم ال� ي� ع ب ي ن ا
ف
ل
ة� لمع�ش
وال�اطن و ب� ي�ن ا �ل
ال�سلام ي� الر� ي�ع � ي� حلاو ا ر
ا �ظ
ل اهر ب
ق إ
تل� ض� ل ف
ول ي�ن ا جل� نا� ب� وا وا ع وا و�اء».
الدكتورة نورة المشالن

ت ل خ�� �ة عم ً لل �ش�ؤ ن ل �ة ف ل
«دعمها ب م ن�ش
صح� � ي� ا حرس
ر� وما،ت و و ا
لل�را ج � ًوال� اطا� ا ي ي
ه ف� ي ن ف
�
الوط ن�� خ�صوصا ،هو ش�اهد على ما ن
كا� ت� حمله من م ي� ال��ع
ي
ب�ذ
عل
العام ،وحرصها ى ال� ل والعطاء».
األستاذ سلميان بن صالح املطرودي

ق�ة
ل ب�ة
تأث
ص���ة كل �ذ
«لا �غ را�ب�ة أ�ن ي�كون ت
وال��� ي�ر وا مح� الصاد�
ه ا ا ل �ضح ور
لي
ن ق�� ص�غ ن ن�ذ �ض
ق
تق
ت ف ت
ك� ي�ر�ا بل ي�ر�ا
م� مر ها وح�ى و�ا�ها ...و�د
وال��د ي�ر من ب
أ
أ
�ش
ض
ّ
ع�ز
�ذ ل
ح� ا جل� ي�ا ا �ذل ي� ت� نك�ه كل
�درك كل من ح�ر � ي�ام ال اء مدى ه ا ةا ب
ف �ض �ة
ن ت ل �ة
أ
ار� له�ذه ال� يم�ر� ال�ا ل ».
ب��ا� ا مملك من كل الم �ش ب
األستاذة جواهر العبد العال

خ � أق
ّت ف ف
أ ق
ّ ت
ت
ا� � ي� �علها لل� ي�ر ي ب��قى ��ل
«
مهمات سطر� ال��لام وك� ب� الك� ب
م ت� س� ق
ما ح�ه».
األستاذ فهد العيىس

جائزة األميرة صيتة بنت
عبدالعزيز للتميز في العمل
االجتماعي
ً
ً
تخلي ــدا لذك ــرى األم ــرة صيت ــة بن ــت عب ــد العزي ــز ،وتأصي ــا ملنهجه ــا،
ً
وتقديـــرا لقميـــة مـــا بذلتـــه يف عطائهـــا االجمتاعـــي ،صـــدر األمـــر
الس ــامي الك ــرمي رق ــم (أ )109/بتاري ــخ 1433/5/20هـــ املواف ــق -4 -11
2012م ،باملوافقــة عــى إنشــاء «مؤسســة جائــزة األمــرة صيتــه بنــت
عب ــد العزي ــز للمت ـ ّـز يف العم ــل االجمتاع ــي» ،وتكوي ــن مجل ــس أمن ــاء
املؤسس ــة مل ــدة أرب ــع س ــنوات .وتك ــون ه ــذه الجائ ــزة للتحف ــز ع ــى
القي ــام باألعم ــال الخريي ــة االجمتاعي ــة ال ــي ترم ــي إىل ب ــذل الع ــون
ّ
بالمتـــز يف
واملســـاعدة للمحتاجـــن ،وللرغبـــة يف إيجـــاد جائـــزة تعـــى
العمـــل االجمتاعـــي ،تحمـــل امس األمـــرة صيتـــه بنـــت عبـــد العزيـــز
رحمهـــا هللا .وقـــد ّ
تمضـــن النظـــام األســـاس للمؤسســـة أنهـــا ذات
ّ
ّ
شـ ّ
اعتباريــة مســتقلة غــر ســاعية يف الربــح املــادي ،كمــا نــص
ـخصية
النظ ــام األس ــايس للمؤسس ــة ع ــى أن خ ــادم الحرم ــن الرشيف ــن
هـــو الرئيـــس الفخـــري للمجلـــس ،وعـــى أن يكـــون املقـــر الرئيـــس
للمؤسســة يف مدينــةالريــاض ،مــع إمــكان إنشــاء فــروع أو مكاتــب
له ــا داخ ــل اململك ــة بق ــرار م ــن املجل ــس.
وغـــداة تأسيســـها ،راحـــت املؤسســـة تعقـــد دورات ســـنوية لتقـــدمي
الجائ ــزة إىل مس ــتحقيها الذي ــن بل ــغ عدده ــم ح ــى ال ــدورة الرابع ــة
ً
 127فائ ــزا ،م ــن جه ــات داعم ــة وأف ــراد.
وقـــد حـــازت مؤسســـة الجائـــزة بدورهـــا عـــى جائـــزة وتهنئـــة مـــن
صاحبـــة المســـو امللـــي األمـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهـــم آل خليفـــة،
لكونهـــا أفضـــل داعـــم وراع لـــأرس املنتجـــة عـــى مســـتوى الـــدول
العربيـــة.

