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 املدارسأراضي 

 

 تبذل وزارة املعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات جهـوًدا كـبرية  

ــاني املدرســيّ  ــالي فهــي  إة اخلاصــة بهــا و لتــ مني املب متالكهــا, وبالت

ــا ضــخمة لشــراء األراضــي مــن        ــد خطًط ــة, وتع ــالً طائل تصــرف مب

ة عليها ومع كل اجلهـود املبذولـة فـإن    املالك وإقامة املباني املدرسّي

ــل    النمـــو يف ــالي يف عـــدد املـــدارس يفـــوق كـ ــداد الطـــالب وبالتـ أعـ

اخلطــط املوضــوعة لتــ مني املبــاني املدرســية للمــدارس احلكوميــة    

سواء ما يتبع منها وزارة املعـارف أو مـا يتبـع تعلـيم البنـات, وال شـك       

ســد يف الغالــب عــن طريــل اســتئجار بعــ  املبــاني  أن هــذا الــنقإ ُي

رس, وأي زائـــر ألي مدرســـة اخلاصـــة بـــاملواطنني لتقـــام فيهـــا املـــدا 

ــاني وعجزهــا عــن      مســت جرة يلحــ  الــنقإ الكــبري يف مرافــل املب

ت ديــة الــدور الرتبـــوي املنــاط بهـــا ســواء بوجـــود نقــإ يف املنشـــآت      

ــية, أو يف   ــات والفصــــول الدراســ ــية أو يف القاعــ واملالعــــب الرياضــ

ــن مرافــل اخلــدمات, كمــا أن بعــ  تلــك        ــاه وغريهــا م دورات املي

علــيم البنــات أو وزارة املعــارف مزيــًدا مــن املدرســني املبــاني تكلــف ت
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بسب صغر الفصـول وبالتـالي زيـادة عـدد املدرسـني واملدرسـات دون       

 حاجة لذلك.

ــي    ــاج إىل احلصـــول علـــح األراضـ وإعـــداد املبـــاني املدرســـية حيتـ

اخلاصة بها وبالتالي إقامة املباني عليهـا وال شـك أن احلصـول علـح     

خصوًصــا يف املخططــات اململوكــة األراضــي يواجــه بعــ  العقبــات 

املتعــارف عليــه أن كــل  طــط ســكين   نمــن قبــل املــواطنني, ومــ

حيتوي علح قطع خاصة مبدارس األوالد تتم متابعتها مـن قبـل وزارة   

ــتم    ــافة إىل قطـــع أخـــر  خاصـــة مبـــدارس البنـــات تـ املعـــارف باإلضـ

متابعتهــا عــن طريــل الرئاســة العامــة لتعلــيم البنــات, ويف كــثري مــن  

يان يكون شراء األرض عقبة يف إ اد املبين اخلاص باملدرسة األح

يف بعــ  األحيــاء, كمــا أن عــدم شــراء األرض املخصصــة ملدرســة   

يضر باملالك أيًضا والذين قد يضـطرون لالنتظـار أكثـر مـن عشـر      

سنوات أحياًنا وبالتالي تتعطل رؤوس أمواهلم كما قـد تضـع أولئـك    

ــود   ــة وجـ ــدة نتيجـ ــاكل عديـ ــالك يف مشـ ــود   املـ ــا أو وجـ ــة أحياًنـ ورثـ

شركاء  خرين بسبب طول االنتظـار للجهـات املختصـة لت خـذ تلـك      

األراضي بثمنها وبالتالي فإن أصحابها يتعرضون للضرر, وسـكان  

احلــي ال يســتفيدون مــن تلــك املواقــع اجليــدة, وجهــات االختصــاص   

باملــدارس ال تســتفيد مــن تلــك املواقــع لعــدم نكلــها وهــذا الوضــع    

نــاطل  تلفــة مــن مــدن اململكــة,   حيــاء عديــدة ويف مأمعــروف يف 

بــد مــن حبــث هــذا األمــر جبديــة مــن قبــل وزارة املعــارف ورئاســة   وال
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ــا         ــة مبــا فيه ــد األطــراف املختلف ــات للوصــول إىل حــل يفي ــيم البن تعل

أصحاب األراضي, ويف تصوري إن ما قامت بـه هاتـان اجلهتـان مـن     

كل حــاًل شــنويــل بعــ  املــدارس عــن طريــل شــركة الراجحــي ي   

ه مــع مــالك األراضــي أنفســهم, حبيــث  جيــًدا ميكــن أن يطبــل مثلــ

يطلب منهم بناء تلـك األراضـي وجتهيـز املـدارس فيهـا علـح أن تقـوم        

الوزارة أو الرئاسة باستئجارها منهم أو أن تقوم بشـرائها عـن طريـل    

التقسيط, ويف حال عجز مالك األرض عن البناء يقوم بالبحث عـن  

ح له االستفادة من أرضه ويتيح للرئاسـة ولـوزارة   ممول لذلك مما يتي

 رف تنفيذ  ططاتها لبناء املدارس ونلكها.ااملع

كما أن هناك اقرتاحات أخر  للحصول علـح تلـك األراضـي يف    

ــدفع       ــث تـ ــة حبيـ ــل املقايضـ ــن طريـ ــك عـ ــة, وذلـ ــات القدميـ املخططـ

ألصحاب األراضي أراضـي بديلـة مقابـل أراضـيهم وتكـون مسـاوية       

قيمة حبيـث ي خـذ صـاحب أرض املدرسـة أرًضـا أخـر  مـن        هلا يف ال

أراضي وزارة املعارف أو تعليم البنات أو أمالك الدولة مما ال حيتـاج  

إليه مقابل أرضه لتستفيد منها تلك اجلهات يف بناء مدارس عليهـا,  

وعلح كل حال فاألمر يتطلب مزيًدا من البحث والدراسـة مـن قبـل    

رف وتعلـيم البنـات وأمـالك الدولـة     اجهات االختصـاص يف وزارة املعـ  

واهلل املســـتعان  ,مبـــا خيـــدم املـــواطن وخيـــدم املـــدارس احلكوميـــة

 وعليه وحده التكالن.


