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 اهتمت هذه الورقة ببحث تعريف الوقف العلمي وأمهيته يف متويل التعليم املدرسي كما قدمت وصفا خمتصرا ملالمح واقع: الملخص
 كما قدمت جمموعة من التجارب الناجحة يف، كما عرضت بعض الدراسات السابقة يف موضوع الورقة،أوقاف التعليم يف سلطنة عمان
 كما وضعت الورقة تصورا مستقبليا ألوقاف التعليم املدرسي يف سلطنة عمان يف ضوء الواقع،الوقف العلمي يف شقيه التارخيي واملعاصر
املعاصر تضمن املربرات والفلسفة اليت يقوم عليها التصور والرؤية واألهداف واالجراءات املقرتحة ضمنه واليت ركزت على مسارين للوقف
 وقد ركز التصور على األوقاف العقارية كجانب اساسي،التعليمي املدرسي يف املسار العام لنظام التعليم املدرسي واخلاص لكل مدرسة
.2036 ضمن التصور كما وضعت الورقة النتائج املتوقعة من التصور يف حال تطبيقه كما خطط له لغاية
 الوقف – الوقف العلمي – تمويل التعليم:الكلمات المفتاحية
Abstract: This paper explores the science endowment and its importance in funding school
education. It also gives a brief description of the current school endowment in Sultanate of Oman.
Additionally, this paper shows previous studies that had been done on this topic along with
successful examples in school funding in the past as well as the present. This paper gives a future
view of school endowment in Oman based on the current endowment system and explains the
motives and the philosophy used in this view and its aims as well as future procedures. This paper
focuses on two main school endowment routes including public and private endowments. The
future view focuses on mortmain as an important part of the future view. This paper shows the
expected results of the future view when applied up until the year of 2036.
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مقدمة
تتضاعف قيمة العلم ودوره يف تطور األفراد واألمم عصرا بعد عصر رغم اختالف األشخاص واألماكن والظروف ،فالعلم هو أنفع
االستثمارات وأكثرها رحبا وعوائدا على املستوى الفردي واجلماعي ،وليس غريبا ما توصلت إليه دراسة البنك الدويل 2008
واليت كانت بعنوان " أين تكمن ثروة األمم" إىل أن رأس املال غري امللموس وعلى رأسها رأس املال البشري ميثل النسبة األكرب من
ثروات األمم؛ حيث ميثل  %77من تلك الثروة بينما أتيت موارد اإلنتاج يف املرتبة الثانية بنسبة  %18واملوارد الطبيعية يف املرتبة
الثالثة بنسبة  ،%5ويكاد يكون البناء الفكري والعلمي للشعوب أفضل البناء ،فتنافست األمم املتقدمة يف قوة إنفاقها على
التعليم ملا له من اإلنتاج والعائد على السلوك الصحي واالجتماعي واالقتصادي وغريها من جماالت السلوك احلسن الذي ترقى به
األمم.
ابلرغم من وجود عدة مصادر وأساليب لتمويل التعليم املدرسي واإلنفاق عليه كاإلنفاق احلكومي ،ومسامهة القطاع اخلاص ،
ومسامهة أفراد اجملتمع  ،ومسامهة اجلمعيات اخلريية والطالب أنفسهم وابلرغم من التفاوت يف اجلهود املبذولة والدعم املقدم من
كل هذه اجلهات إال أن غالبية األساليب املستخدمة من هذه اجلهات مقتصرة على أسلوب الدفع املباشر للمال مما جيعل املدارس
يف حاجة دائمة للمال واإلنفاق عليها عام بعد عام ويف كل احتياجاهتا ،عدا عن التذبذب احلاصل يف قوة هذه املصادر وقدرهتا
على الدعم واملواصلة يف اإلنفاق وضعف االستدامة اليت تعاين منه ،مما يؤثر على التخطيط املستقبلي احملكم نتيجة عدم استقرار
املوارد املادية للتعليم املدرسي.
يوفر الوقف التعليمي يف حال أحسن استغالله وتنميته وتطويره مبا يتناسب والعصر دعامة أساسية وقاعدة قوية تؤمن املوارد املالية
لدعم التعليم املدرسي ولو بنسبة معينة تعني املصادر األخرى وخاصة املصدر احلكومي الذي بدأ يتأثر نتيجة الطلب املتزايد على
خدمات التعليم كما وكيفا ،مما دعا اجلهات العاملية كاليونسكو كما يف تقريرها عن التعليم  2014واحمللية ايضا كوزارة الرتبية
والتعليم بسلطنة عمان يف تقريرها حول التعليم للجميع  2014ودراسة البنك الدويل مع وزارة الرتبية والتعليم  ،2012وأهل
التخصص ابقتصادايت التعليم من أمثال فاروق فليه  2007ليحذروا من قضية االعتماد على املصدر احلكومي فقط حيث وصل
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إىل السقف يف إنفاقه مما يصعب مواصلة النمو وزايدة اإلنفاق أكثر مما هو عليه االن ،لذا ترى الكثري من الدراسات ضرورة التنويع
يف مصادر التمويل ومن بني هذه البدائل املطروحة بقوة على الساحة الرتبوية منوذج الوقف التعليمي ،وقد أثبت هذا األسلوب
جناحه على مر التاريخ وكان سببا مهما يف بناء احلضارة اإلسالمية حىت قيل هل احلضارة سابقة على الوقف أو الوقف هو من بىن
احلضارة .
أهداف الورقة :
حتاول الورقة احلالية حبث النقاط التالية :
 -1تعريف الوقف لغة واصطالحا ومشروعيته وفضله وصيغه .
 -2إبراز أمهية الوقف يف متويل التعليم ومميزاته.
 -3وصف مالمح واقع الوقف التعليمي املعاصر يف سلطنة عمان.
 -4عرض بعض الدراسات السابقة حول الوقف التعليمي .
 -5عرض بعض التجارب الوقفية الناجحة اترخيية ومعاصرة.
 -6تصور مستقبلي قائم على العصف الذهين ألوقاف التعليم املدرسي بسلطنة عمان يف ضوء الواقع املعاصر.
أسئلة الورقة :
جاءت هذه الورقة لتقف على هذه القضية املهمة ملوضوع متويل التعليم عموما ومتويل التعليم املدرسي خصوصا وتتخلص
األسئلة اليت حتاول الورقة االجابة عليها يف التايل:
 -1ما هي أبرز التجارب الناجحة يف الوقف التعليمي ؟
 -2ما هي مالمح الوقف التعليمي املعاصر بسلطنة عمان ؟
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 -3ما هي أهم حمددات التصور املستقبلي املقرتح لتفعيل دور األوقاف التعليمية لدعم متويل التعليم املدرسي بسلطنة
عمان؟
املنهجية املستخدمة
تستخدم الورقة املنهج الوصفي الواثئقي من خالل حتليل ما ورد يف الواثئق والدراسات السابقة واملراجع العلمية حول موضوع
الوقف التعليمي ،كما تستخدم منهج الدراسات املستقبلية أبسلوب العصف الذهين املبين على الوقائع والتوقعات العلمية
ووضع سيناريو مستهدف للوقف التعليمي املدرسي بسلطنة عمان خالل العشرين سنة القادمة (.)2040 -2020
تعريف الوقف
الوقف لغة :احلبس  ،يقال وقفت الدار مبعىن حبستها ومجعه أوقاف ،والوقف واحلبس مبعىن واحد وكذلك التسبيل يقال :سبلت
الثمرة ابلتشديد جعلتها يف سبيل اخلري وأنواع الرب.
الوقف شرعا (اصطالحا) :حتبيس األصل وتسبيل املنفعة .قال أبو زهرة هذا أمجع تعريف ملعاين الوقف ،حبس العني وتسبيل
مثرهتا(.القدومي.)25 ,2012،
الوقف التعليمي :ترى (اجليالين 2017،أنه من خالل دراسة آراء الفقهاء يف الوقف ميكن تعريفه أبنه " حبس عني التملك ،مع
التصدق مبنفعتها يف اكتساب العلم ونشره" وتفسر ذلك أبنه حتبيس األصول على منفعة اجلوانب العلمية والتعليمية ،وهذه
املتطلبات ختتلف من زمان آلخر ومن مكان آلخر حسب املتطلبات العلمية والتعلمية.
مشروعية الوقف
يعترب الوقف من الصدقات اجلارية ثبت أصلها وتعاقب ودام أجرها وفوائدها ،وهو سنة مؤكدة قولية وفعلية فالنيب عليه الصالة
والسالم اول من أوقف وأمر املتصدقني بتحويل تربعاهتم إىل وقف حيبس ،كما أمجع الصحابة واألمة اإلسالمية من بعدهم على
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مشروعيته(احلراصي ،) 2009،ونقل عن جابر بن عبدهللا أنه قال "مل يكن أحد من أصحاب النيب ذا مقدرة إال وأوقف " وعلق
ابن قدامة بعد أن نقل هذا الكالم بقوله" وهذا إمجاع" واألدلة على ذلك كثرية فهناك األدلة العامة على أمهية اإلنفاق وفضله يف
وجوه اخلري وهناك أدلة خاصة على مشروعية الوقف وفضله ومنها ما روي من طريق أيب هريرة يف احلديث الذي أخرجه مسلم أن
النيب عليه الصالة والسالم قال" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو
له" وكذلك رواية ابن عمر يف أرض خيرب اليت أصاهبا عمر بن اخلطاب ،فدله الين على حبسها فحبسها (غامن  ،)2008،ولعل
الفضائل الثالث الواردة يف رواية أيب هريرة تتوفر يف الوقف العلم حيث أنه صدقة جارية ال تنقطع وحيث أنه لنشر علم وحيث
أنه خيرج أفرادا صاحلني يدعون ملن بذل الوقف ابخلري.
مميزات الوقف التعليمي
إن متويل التعليم من خالل األوقاف العلمية ترك آاثرا إجيابية عظيمة ومهمة على احلضارة اإلسالمية توصلت دراسة السامل
واملنقاش  2018إىل ستة عشر أثرا اجيابيا يف تطوير التعليم التاريخ اإلسالمي منها ختفيف العبء احلاصل على كاهل الدولة حبيث
اصبحت األوقاف هي املصدر الرئيسي لتمويل التعليم ،كما وفر الوقف االستقالل املايل واإلداري للمؤسسات التعليمية الوقفية،
وحتقيق العدالة االجتماعية إبيصال التعليم جلميع بقاع البالد ،واستمرار التمويل للمؤسسات التعليمية دون انقطاع وأتثر ابألزمات
االقتصادية واخنفاض امليزانيات احلكومية ،وآاثرا أخرى استعرضتها الباحثتان يف دراستهما.
يرتبط الوقف بذهنية املسلم ابستدامة عمله الصاحل يف حياته وبعد مماته ،لذلك جنده ذا قابلية منقطعة النظري يف االستجابة والدعم
واملشاركة يف هذا النوع املهم من أنواع اإلنفاق ،لذا اندرا ما جتد وصية ما ملسلم إال وهبا بند للتصدق صدقة جارية على وجه من
وجوه الرب واخلري ،هذه العاطفة وهذا التوجه الفكري مل جيد النافذة املعاصرة املناسبة لالستفادة منه بشكل يتناسب معه حيث أن
هذه الصدقات قليال بل تكاد تكون منعدمة يف هذا العصر من أن توجه لدعم التعليم املعاصر وبقيت يف غالبها على املصاريف
التقليدية كالصرف على الفقراء وتوزيع الكفارات وبعض املبالغ لألفالج واملساجد والطرق  ،وإن كان يف تلك املصاريف خري وبركة
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وأجر إال أن التوجه حنو بناء اإلنسان هو من أهم املقاصد اليت ينبغي النظر إليها كونه ببنائه تبىن األمم والشعوب واحلضارات
ويتواصل العطاء والبذل.
دراسات سابقة يف الوقف التعليمي وما يتعلق به.
توجد الكثري من الدراسات اليت اهتمت بدراسة الوقف العلمي بعضها اهتم جبوانب فقهية وبعضها جبوانب اترخيية وفكرية وبعضها
جبوانب تطبيقية معاصرة ولن يطيل الباحث كثريا يف استعراض هذه الدراسات ويكتفي ابإلشارة إىل بعضها ليطلع عليها من شاء
الزايدة ومن تلك الدراسات اليت اطلع عليها الباحث :
 دراسة الرفاعي  ،2002واليت حبثت حول مصادر وأساليب متويل التعليم يف العصور اإلسالمية األوىل ،وركزت الدراسةعلة العوامل املؤثرة يف ذلك التمويل ومصادره وأوجه اإلنفاق التعليم ومدى إمكانية توصيف النماذج التمويلية يف تلك
العصور واالستفادة منها.
 دراسة صبيح  ،2005واليت حبثت يف صيغ التمويل املستقاة من الفكر الرتبوي اإلسالمي وأوجه اإلفادة منها يف متويلالتعليم العايل الفلسطيين.
 دراسة غامن  ،2008واليت هدفت إىل حبث دراسة دور الوقف يف التعليم مبصر خالل الفرتة 1798 -1250م ) وقدهدفت الدراسة إىل التعرف على دور الوقف يف دعم التعليم يف العصر اململوكي والعثماين ،وحتديد كيفية االستفادة من
هذا الوقف اإلسالمي للنهوض ابلنظام التعليمي مبصر.
 دراسة الكندي  ،2009واليت حبثت الوقف التعليمي يف عمان وأثره على احلركة العلمية وقد تعرض الباحث لبعضالنماذج للوقف التعليمي يف سلطنة عمان بوالية نزوى على حنو خاص مع تقدمي توجيهات لالهتمام ابلوقف التعليمي
وإعادة بناءه مبا يناسب العصر.
 -دراسة احلجري  ،2009واليت اهتمت ببحث األثر العلمي للوقف وركزت على والية بدية كنموذج للدراسة.
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 دراسة مصلح  ،2009واليت كانت عن جتربة وقف الكتب وقد حبث دراسته حول الكتب واملكتبات اليت مت وقفها يفخاصة العمانية منها وخالصة هذه التجربة.
 دراسة احلايس  ،2009واليت قدمت مقرتحا إلنشاء وقف علمي جلامعة السلطان قابوس ابعتبار الوقف العلمي آليةلتعزيز موارد البحث العلمي .
 دراسة أبوكرحومة  ،2013واليت تتبعت دور الوقف يف دعم التعليم يف ليبيا من 2009 -1911م) وتعرضتلإلشكاليات اليت تعاين منها املؤسسة الوقفية يف ليبيا وقدمت تصورا مقرتحا لتفعيل دورها يف متويل التعليم .
 دراسة السامل واملنقاش  ،2018واهتمت هذه الدراسة ببحث األوقاف التعليمية يف التاريخ اإلسالمي واالاثر االجيابيةاملرتتبة على األوقاف التعليمية كمصدر لتمويل التعليم يف التاريخ اإلسالمي وخلصت الدراسة إىل أهنا أي أوقاف التعليم
اتصفت ابلتنوع وفقا الحتياجات التعليم يف كل عصر وتنوعت بني ‘نشاء املباين واخلدمات املقدمة للطالب ،واللوازم
املدرسية ،ورواتب املعلمني والتجهيزات واملكتبات ومراكز البحث كما أوصت اببتكار أنواع جديدة من األوقاف التعليمية
تليب احتياجات التعليم وتطلعاته املستقبلية.
وهناك دراسات أخرى ال يتسع اجملال لذكرها وإمنا مت ذكر أقرهبا إىل موضوع الورقة مراعاة لالختصار فيها.
جتارب أوقاف تعليمية انجحة
تقاس جودة وقوة املؤسسات التعليمية اليوم بعدة معايري ومن ضمن املعايري اليت حيكم هبا معيار املوارد املالية ومدى التنوع
واالستقاللية فيها واالستدامة اليت تتوفر هلا ،ولقد تربعت الكثري من اجلامعات املرموقة على عرش اجلامعات األغىن يف العامل وتذكر
املراجع والتقارير العلمية أن جامعة هارفرد تقع على رأس هذه القائمة وتليها جمموعة من اجلامعات األمريكية وقدرت قيمة أواقف
هارفرد وحدها يف عام  2008مبا يزيد على  36مليار ونصف املليار دوالر وتنمو مبعدل  %5سنواي ،تليها ييل وستارنفورد
وبرنسون وتكساس وماساشوستس ،وتشري التقارير إىل امتالك مجيع الكليات واجلامعات األمريكية ألوقاف علمية تستثمرها يف
تشغيل أنشطتها األكادميية والبحثية ويفوق جممل تلك األوقاف الناتج احمللي اإلمجايل لبعض الدول كبلجيكا مثال ،وكذا الوضع
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يف اجلامعات الكندية اليت ميتلك معظمها أوقافا علمية وإن كانت ضئيلة مقارنة ابجلامعات األمريكية وكذلك احلال يف اململكة
املتحدة والياابن(.احلايس)2009،
وهناك جتارب أيضا يف دول عربية كما يف اململكة العربية السعودية يف أوقاف جامعة امللك سعود وجامعة امللك عبد العزيز وجامعة
امللك عبدهللا للعلوم والتكنولوجيا ،وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،ومع الرتاجع لدور الوقف التعليمي يف الدول اإلسالمية
جند أن دور الوقف ينمو ويتعاظم يف الغرب حىت وصل حبسب بياانت  2013إىل نتيجة مفادها أن  %90من اجلامعات الغربية
تدعم جزيئا أو كليا من خالل الوقف التعليمي ،وقد بلغ إمجايل أوقاف اجلامعات األمريكية عام 118 2013مليار  ،بينما جامعة
ليوتو الياابنية  2.1مليار ،أما وقف اجلامعات الكندية بلغ  5مليار دوالر ،ويف بريطانيا  10مليار دوالر (اجليالين.)2017،
إن املتتبع للمؤسسات العلمية يف احلضارة اإلسالمية يف العصور املاضية وعهودها الذهبية جيد أن الوقف التعليمي كان أهم رافد
لدعم تلك املؤسسات واملدارس بكل ما حتتاجه لقيامها برسالتها على أكمل وجه ،وتذكر املراجع (القدومي )2012 ،أهنا كانت
كثرية لدرجة الكفاية الستيعاب كل الطالب للعلم والراغبني فيه ،حىت أن الرحالة ابن جبري ذكر أن بدمشق وحدها ما يزيد على
اربعمائة مدرسة حىت أن الطالب الغريب يستطيع أن يقيم سنة دون أن يكرر املبيت يف نفس املدرسة لكثرهتا ،أما ابن بطوطة عند
زايرته لدمشق يقول عن األوقاف " األوقاف ال حتصر أنواعها ومصارفها لكثرهتا" وقد يكون دور الوقف داعما جلهود الدولة ،بل
يف بعض األزمنة كان دعم الوقف أقوى من دعم الدولة كما حصل يف مصر يذكر (األرانؤوط  )2011,أنه عند أتسيس اجلامعة
املصرية قدمت الدولة  2000جنية مصري حينها ،بينما قدم ديوان عموم األوقاف مساعدة قيمتها  5000جنيه مصري
وهناك جتارب كثرية اترخيية ومعاصرة يف جتربة الوقف التعليمي واملدارس الوقفية ،فمن التجارب الناجحة املعاصرة يف املدارس
الوقفية مشروع املدارس الوقفية وإعادة إحياءها يف اململكة األردنية اهلامشية وهلا نظائر يف بعض الدول العربية ،وجتربة املدارس
القرآنية يف الكثري من بقاع العامل اإلسالمي واليت تقوم على الوقف التعليم وعلى تربع اهل اخلري يف كل شؤوهنا ،ومن أبرز تلك
التجارب املمتدة
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أسس الوقف ملشاريع كتب هلا البقاء واالستدامة والتطور بفعل تلك األموال اليت يدرها هلا الوقف املخصص هلا وهناك مناذج كثرية
ال تزال شاخصة ظاهرة للعني تؤيت مثارها على مر التاريخ ومن هذه املؤسسات التعليمية (اخلرايف ,آخرون: )2013,
 وقف املدرسة النورية ،وهي مدرسة اسست قبل القرن السابع اهلجري يف دمشق يف سوق اخلياطني قائمة إىل يومنا هذاتعرب عن اهلندسة املدرسية يف عصور احلضارة اإلسالمية ,زارها الرحالة ابن جبري يف أوائل القرن السابع اهلجري وأعجب
هبا وكتب عنها .
 مدرسة جوشكن ،وهي مدرسة وقفية تركية تتكون من مثان مبان على تلة تطل على منظر خالب يف اسطنبول برتكيا تتبعفيها أحدث النظم التعليمية ،وحققت جوائز على املستوى احمللي والعاملي يف التعليم.
 وقف املدرسة املستنصرية ،وتعد من أعظم مدرسة علمية جامعة يف بغداد هناية عصر الدولة العباسية بناها املستنصر ابهللالعباسي سنة 625هـ على اجلانب الشرقي لنهر دجلة يدرس فيها الطالب من شىت بقاع العامل اإلسالمي يوفر هلم السكن
واملالبس والطعام فيها وقد أدت رسالتها السامية لقرون عديدة .
 مدرسة ومكتبة خسرو بيك يف سراييفو ،وهي من أشهرها وأدومها و أقواها أتسيسا ،أتسست هذه املدرسة يف عام(944هــ1537/م) يف عهد الوايل خسر بيك املعني من قبل احلكومة العثمانية ،وهي من أبرز املدراس على دور الوقف
وال زالت تعمل آبلية عصرية وفق أحدث األساليب والعلوم رغم السنني والظروف اليت مرت هبا.
كذلك هناك املدارس الوقفية يف القدس واليت استعرضتها دراسة اخلطيب ورابيعه ،2013واشهرها املدرسة التنكزية اليت أفرد هلا
دراسة حاجي والتل  ،2015واملدارس الوقفية يف املدينة املنورة واليت استعرضتها دراسة حجاز  ،2001وكذلك املدراس الوقفية
يف العراق ،واملدارس الوقفية واملكتبات يف والية هبال بسلطنة عمان واليت أفرد هلا العدوي  2009دراسة توثيقية خاصة هبا.
التصور املقرتح ألوقاف التعليم املدرسي بسلطنة عمان
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صيغة الوقف من أكثر الصيغ تقبال وتفاعال عند كثري من املسلمني وتتحفز هلا النفوس وللمشاركة فيها خاصة إذا كان استغالال
لتلك األوقاف يف جوانب تعليمية تربوية كوهنا جتمع بني عدة فوائد ومقاصد يرجوها املتربع ابلوقف من صالح وتربية وتعليم ،ونظرا
إىل التعليم من األعمال العظيمة اليت ميكن بذل اهلبات والتربعات والصدقات من أجله جاء هذا التصور املقرتح والذي يبىن على
اإلرث احلضاري اإلسالمي والفكر الرتبوي الذي يقوم عليه وعلى الواقع اليت نعيشه والتصورات املستقبلية لوضع التعليم املدرسي
يف عمان.
مربرات التصور املقرتح
أييت هذا التصور املقرتح كنوع من الطرح العلمي لفكرة املشاركة اجملتمعية يف متويل التعليم املدرسي الذي تنادي به الكثري من
الدراسات مبا يقلل العبء الذي ميكن أن حيصل على بعض اجلهات املنفقة حاليا على التعليم ،وإلجياد انفذة ألفراد اجملتمع
ومؤسساته لدعم التعليم املدرسي بصورة منظمة ومستدامة ومستقرة.
الفلسفة اليت يقوم عليها التصور
تقوم فلسفة التصور على إجياد أوقاف للتعليم املدرسي بصورة عصرية رمسية ،تكون على نوعني ،نوع خيتص ابلتعليم املدرسي يف
سلطنة عمان بصورة عامة ،ونوع خيتص بكل مدرسة على حده ،مبا يتوافق مع اسرتاتيجيات تنويع الدخل والبحث عن مصادر
متويل جديدة للتعليم املدرسي خارج إطار اإلنفاق احلكومي.
رؤية املشروع
" الشراكة أبسلوب مستدام يف متويل التعليم املدرسي"
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أهدافه
 تعزيز املوارد احلكومية ورفدها ابإليرادات املتحصل عليها من األوقاف التعليمية خلدمة التعليم املدرسي. تطبيق مبدأ املدرسة املنتجة واعتماد املدراس يف بعض شؤهنا على إيراداهتا الذاتية. االستفادة من إمكاانت املدارس ووزارة الرتبية والتعليم واجملتمع أفراد ومؤسسات يف دعم متويل التعليم املدرسي.االجراءات الالزمة لتنفيذ املشروع
املرحلة األوىل  :مرحلة اإلعداد والتهيئة ( تستمر مدة عامني كاملني  2020-2019مث تستمر بعض جوانبها يف بقية العمل )
تشتمل هذه املرحلة على جتهيز احلملة اإلعالمية للمشروع على أعلى املستوايت حبيث جتد الدعم املناسب وتعرب عن توجه جمتمع
أبكمله ،كما تشتمل على وضع اخلطط والتصورات اخلاصة ابملشروع وجتهيز الرتاخيص الرمسية والتنسيق مع املؤسسات ذات
العالقة وجتهيز املتطلبات القانونية للمشروع وتشكيل فرق العمل وصالحيات ومسئوليات كل مستوى منها.
ويفرتض التصور يف هذه املرحلة أن هناك مسارين رئيسيني مها
الوقف العام للتعليم (تديره وزارة الرتبية والتعليم ) ويتم تفعيله من خالل:
 -1استثمار األراضي املتوفرة حاليا لدى الوزارة
 -2ختصيص  %5من أراضي أي خمطط جتاري أو سياحي أو صناعي يقام لصاحل الوقف التعليمي املدرسي .
 -3فتح نفاذة رمسية لألوقاف التعليمية اجلاهزة اليت يريد األفراد واملؤسسات التربع هبا لصاحل الوقف التعليم املدرسي.
 -4إطالق مشروع املدارس الوقفية
 -5إطالق صندوق أوقاف التعليم املدرسي العامة .
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أما املسار اخلاص لألوقاف التعليمية املدرسية والذي تديره جلنة من جملس اآلابء واملعلمني بكل مدرسة فيفرتض أن يتم تفعيله من
خالل :
 -1فتح ابب الوقف لصاحل املدارس واجياد اللوائح املنظمة لذلك
 -2استثمار أراضي املدارس الفارغة حاليا يف إنشاء أوقاف مبا ال يؤثر على العلمية الرتبوية.
 -3ختصيص ثالث أراض جتارية وثالث أرض سياحية وثالث أراض صناعية (ال تقل مساحة كل أرض عن 1000م) لكل
مدرسة إلقامة أوقاف تعليمية عليها ،جممل أكثر من  1170مدرسة يف عمان.
 -4إطالق صندوق الوقف التعليمي لكل مدرسة.
املرحلة الثانية  :مرحلة التطبيق ( تستمر ملدة مخسة عشر عاما) ( 2021ولغاية .)2036
سيكون االستثمار األساسي هو االستثمار العقاري قليل املخاطر القابل للنمو وميكن دخول استثمارات أخرى لكن بشرط أن
تكون مشاريع انجحة متربع هبا ألوقاف التعليم كالشركات واملصانع وغريها من املشاريع.
وتنفذ هذه املرحلة يف مسارين (خاص لكل مدرسة على حده – عام للنظام التعليمي املدرسي بصورة عامة) ،وتتم يف ثالث خطوات
كل خطوة مدهتا مخس سنوات .
اخلطوة  :1بناء األوقاف التعليمية من خالل التربعات والوصااي والدعم من األفراد واملؤسسات من خالل األسهم الوقفية ويستمر
العمل هبذا مدة مخس سنوات مث تقييم الوضع وجرد القطع غري املبين عليها مث حتويلها للخطوة .2
اخلطوة  :2حتال املواقع اليت مل يتم البناء فيها ومل تتيسر هلا عملية التربعات يتم عرضها لالستثمار ابلشراكة مع القطاع اخلاص
واألفراد أو طرحها يف شكل أسهم استثمارية عامة ويستمر العمل هبذا مخس سنوات.
اخلطوة  :3املواقع اليت مل يتم البناء عليها من اخلطوة 1واخلطوة  2تطرح لإلجيار للقطاع اخلاص واألفراد يف مزايدات علنية.
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املرحلة الثالثة  :مرحلة التقييم وتتم هذا املرحلة من بداية املشروع إىل هنايته وفق جدولة حمددة ومؤشرات اجناز واضحة يتم التفاعل
ابلقرارات وفقها لتعديل املسار يف كل وقت للوصول للهدف.
اجلهات ذات العالقة ابلتصور
وزارة الرتبية والتعليم كجهة رئيسية تدير املشروع  ،وزارة األوقاف والشئون الدينية ،وزارة التنمية االجتماعية ،جلان الزكاة وجلان
األوقاف والفرق اخلريية واجلمعيات واهليئات اخلريية.
النتائج املتوقعة من املشروع
 -1إعادة ثقافة الوقف العلمي بصورة عملية عصرية .
 -2توفري إيرادات ميا يتوقع أن يصل مائة ألف رايل عماين لكل مدرسة أي ما يعادل  117مليون رايل عماين سنواي
كإيرادات من األوقاف اخلاصة ابملدارس.
 -3توفري ما ال يقل عن 100مليون رايل عماين سنواي من خالل األوقاف العامة للتعليم املدرسي.
 -4اجياد مصدر متويلي داعم للمصدر احلكومي ميكن أن يواكب النمو احلاصل يف الطلب على التعليم كما وكيفا.
 -5تطبيق مبدأ املشاركة االجتماعية يف التعليم املدرسي ويفتح آلفاق أرحب يف التطوير والتجويد.
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