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 املدارس الداخلية

 

 تالرتبيــة والتعلــيم هــي مــن أهــم األهــداف الــيت تســعح اجملتمعــا   

يتــه اخلاصــة الــيت حيــاول    البشــرية لتحقيقهــا, ولكــل جمتمــع هو   

نه يف داخـل  أ, بل ولغريهم إن استطاع إىل ذلك سبياًلتلقينها ألبنائه 

اجملتمع الواحد توجـد أهـداف أخـر  يتميـز بهـا الـبع  وحيـاول أن        

يغرسها يف ذهن أبنائه, ويتم ذلـك دائًمـا مـن خـالل البيـت واملدرسـة       

الرتبيـة  اليت هي املؤسسة احلديثـة الـيت سـادت جمتمعـات البشـر يف      

والتعليم والتثقيف, والشك أن هذا األمر اسـتدعح مـن مجيـع األمـم     

بــذل جهــود خاصــة لرتبيــة أبنائهــا يف بالدهــا قبــل كــل شــيء, ويف     

خــارج بالدهــا أيًضــا ف سســت املــدارس التابعــة للســفارات وللــدول       

األخــر  يف  تلــف بــالد العــامل وعواصــمه, كــل ذلــك يــتم بهــدف  

لــدول يف الــدول األخــر , ومــن هــذا     حتقيــل التميــز لرعايــا تلــك ا   

عـدًدا   ـــ  وهلل احلمدــ املنطلل فإن اململكة العربية السعودية أسست 

من املدارس السعودية املميزة يف العديد من العواصم العامليـة بهـدف   

 ايــة أبنــاء املبعــوثني الســعوديني للعمــل أو الدراســة وإفــادة أبنــاء        

ملدارس فراًغا كبرًيا لد  املسلمني يف تلك الدول, وقد سدت تلك ا
                                                           

  هــ ـ    1415مجـاد  األوىل   27, الثالثـاء  جبريدة الـبالد ُنشر هذا املقال
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أولئك املبعوثني ولد  املسلمني يف تلك املدن العاملية, كما أن بع  

ــة الطالبيـــة الســـعودية يف الواليـــات املتحـــدة وبريطانيـــا قـــد       األنديـ

ــاء الطــالب الســعوديني وخصوًصــا يف       ــدارس خاصــة ألبن ــدت م أوج

 املرحلة االبتدائية وبالتـالي سـاهمت يف حـل مشـكلة كـبرية وعـبء      

 كان حيمله اآلباء.

ومــع كــل هــذه اجلهــود القيمــة واملشــكورة فــإن الدولــة رغــم          

ت سيســها ونفقتهــا علــح تلــك املــدارس مل ولــن تســتطيع أن تغطــي        

حاجات الطالب واملبعوثني يف  تلف دول العامل وليس من املعقـول  

ذلــك خصوًصــا يف املــدن الــيت توجــد بهــا أعــداد قليلــة مــن الطــالب     

فإن أعداًدا كبرية من هؤالء املبعـوثني ال يزالـون    كواملبعوثني, ولذل

يعانون من مشكلة تعليم أوالدهم حيث أن اجملتمعات الـيت يقيمـون   

بها ختتلف ناًما عـن جمتمعنـا وديننـا وعاداتنـا وبالتـالي فـإن بعًضـا        

مــنهم يضــطر إىل قطــع دراســته أو تــرك عملــه والعــودة إىل الــبالد        

ن هــذا يف إشــك   التعلــيم, والحينمــا يكــرب األوالد وحيتــاجون إىل  

كثري من األحيان يفوت العديد من املصاحل املتعلقة بالبالد وباآلباء 

ــام بــواجبهم كمــا أن العمــل والوظــائف      مــن إنــام دراســتهم أو القي

احلكوميــة يف اخلــارج ســواء يف الســفارات أو امللحقيــات املختلفــة      

يســدون  وغريهــا تفقــد الكــثري مــن األكفــاء ذو اخلــربة الــذين قــد   
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ــيم      ــبالد لتعل ــك الوظــائف بســبب عــودتهم إىل ال ــا كــبرًيا يف تل فراًغ

 األوالد.

هلــذه املشــكلة يتمثــل يف ت ســيس    ويف تصــوري فــإن هنــاك حــالً  

تقـوم بتعلـيم    ةجمموعة من املدارس الداخلية يف بعـ  مـدن اململكـ   

الطالب وحتتوي علح سكن داخلي هلم تؤمن فيه اإلقامة والدراسة 

بية اإلسالمية السليمة يف  ن واحد, وقد تكون بع  والرتفيه والرت

هذه املدارس حكومية, وقد يكون بعضـها اآلخـر مـدارس خاصـة     

علح حساب اآلباء. كما ميكـن أن تقـوم جهـات معينـة ذات عالقـة      

ــا أو       ــاء موظفيهـ ــإ ألبنـ ــا وختصـ ــراف عليهـ ــهم باإلشـ ــاء وعملـ باآلبـ

ــدار      ــل هــذه امل ــة مث ــات بإقام ــن أوىل اجله ــا, وم ــاق مبتعثيه س واإلنف

عليها علح سبيل املثـال وزارة اخلارجيـة الـيت يعـاني بعـ  موظفيهـا       

ــائهم     ــيم أبن مــن الدبلوماســيني العــاملني يف اخلــارج مــن مشــكلة تعل

وخصوًصا يف البالد اليت ال تتوفر فيها مدارس عربيـة أو إسـالمية,   

وال شـــك إن مثـــل هـــذه املدرســـة ســـتحل العديـــد مـــن اإلشـــكاليات  

, كما أن وزارة التعليم العالي وغريها ممن يشرف ألولئك املوظفني

علح الطالب املبتعثني ميكن أن تقيم مثل هذه املدارس للمحتاجني 

من أبناء املبتعثني حبيث يضمن أولئك وجود أبنائهم يف أيدي أمينة, 

وعدم قطعهم لدراستهم بسبب األوالد أو إهمال األوالد علح حسـاب  

 الدراسة لآلباء.
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املـدارس التجاريـة اخلاصـة ميكـن أن تقـيم مثـل       كما أن بعـ   

هـذه النوعيــة مــن املــدارس أو أقسـاًما داخليــة ميكــن أن يلتحــل بهــا   

بعــ  موفــدي القطــاع اخلــاص للعمــل يف اخلــارج كمــا ميكــن أن   

تســتقطب يف بعــ  األحيــان بعــ  أبنــاء املســلمني القــادرين علــح        

ح علــح تــربيتهم وعلــ   اإلنفــاق مــن اخلــارج, وهــي بــال شــك ســتؤثر      

 هلذه البالد وألهلها. نظرتهم مستقباًل

إن مثل هذه املدارس الداخلية موجودة علح مسـتو  العـامل وهـي    

ــدن يف        ــًدا عــن امل ــن يقيمــون بعي ــؤدي دوًرا كــبرًيا مل ناجحــة جــًدا وت

 املناطل الزراعية النائية وغريها.

وقد سبل لي أن زرت مثل هذه املدارس يف بعـ  الـدول فوجـدت    

ــن أب  ــد م ــدارس يودعــون      أن العدي ــوفر فيهــا امل ــر  الــيت ال تت نــاء الق

أبنــائهم فيهــا, كمــا أن بعــ  املــوظفني يف املنــاطل النائيــة وغريهــا  

يستفيدون منها أيًضا وقد اشتهرت بع  الدول األوروبية وأمريكـا  

بهذه النوعية من املدارس اخلاصـة الـيت يـدرس فيهـا بعـ  الطـالب       

ضارة الغربية ويربـون عليهـا   من بلدان  تلفة وبالتالي يصبغون باحل

حيث أن بعضهم يفقد لغته األصلية, بـل قـد يفقـد مـا هـو أمثـن مـن        

ويف كثري من األحيان علح حساب أهل أولئـك الطـالب الـذين     ةاللغ

 كثرًيا ما يكونون من أبناء الشرق األوسط األثرياء وغريهم.
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ــدارس يف الوقــت احلاضــر       ــل هــذه امل ــام مث ــي أر  ضــرورة قي وإن

 علــح ثقــة مــن أن كــثرًيا مــن اآلبــاء العــاملني يف اخلــارج   كمــا إنــين

هنــاك ألي ســـبب مــن األســباب ســـيفرحون بوجــود هـــذه      واملقــيمني 

املدارس اليت ترعح أبنائهم يف جمتمع إسـالمي نظيـف يـوفر الرتبيـة     

نســ ل اهلل ســبحانه    ,والتعلــيم واإلقامــة امل مونــة املصــونة ألبنــائهم    

س يف بالد احلرمني عن قريب, واهلل وتعاىل أن يرينا مثل هذه املدار

 املستعان وعليه التكالن.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


