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مقدمه

از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام 
یژه ای به  وافر قرار داشـــته اســـت. دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام و
که پیشـــوایان اســـالم ناب همگی از جمله  گونه ای  یج وقف در بین مســـلمین دارد، به  ترو
واقفیـــن و متولیـــان موقوفـــات بوده انـــد. در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و 
کلیدی فرهنگی، اقتصادی و  یرســـاخت های  مهمترین بســـتر تعالی نهاد دین و یکی از ز
اجتماعی اداره جوامع اســـالمی بوده اســـت. با توجه به اهداف بلند انقالب اســـالمی در 
راســـتای ایجاد جامعه اســـالمی ایرانـــی و تمدن بین الملل اســـالمی، احیـــاء نهاد وقف و 
کید مکرر مقام  که مورد تا یات اساسی ای است  ر شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضرو

معظم رهبری قرار دارد.
در این راســـتا ســـازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با 
کشورها، مقدمات آشنایی و بهره گیری از  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
ظرفیت ها و توانمندی های ســـایر ملل، و توســـعه ارتباطات بین المللی در حوزه وقف، به 
یژه ارتباطات با کشورها و ملت های مسلمان را فراهم نماید. لذا از سال گذشته معاونت  و
ژه پژوهشی »شناخت  توســـعه مدیریت و پشتیبانی ســـازمان اقدام به تعریف و راهبری پرو
وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه پانزده کشور اسالمی و پانزده کشور غیراسالمی« 
نمود که نتایج آن در قالب بیش از سی کتاب مستقل منتشر شد و در همایش هفته وقف 
یـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد  ز ســـال جاری توســـط جنـــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری، و
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یاســـت جمهوری و  ری ر اســـالمی، جناب آقای دکتر ســـتاری، معاون محترم علم و فناو
یاســـت محترم ســـازمان  حجـــت االســـالم و المســـلمین محمـــدی، نماینده ولی فقیه و ر

گردید. اوقاف و امورخیریه رونمایی 
ژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم می دانم از زحمات  اجرای این پرو
یژه مدیـــرکل دفتر نوســـازی و تحـــول اداری، جناب آقای دکتـــر غالمعلی  همـــه آن هـــا به و
که نقش  کارشناســـان این دفتر، آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی  رحیمی و 
که  کارفرمایـــی ایـــن مطالعات را برعهده داشـــتند، و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری 
ژه را برعهده داشت، و همکار ایشان، آقای علیرضا رحیمی تشکر  مدیریت اجرای این پرو

و قدردانی نمایم.
یغ جناب آقای حسین آب نیکی__ همچنین مراتب ســـپاس خود را از زحمات بی در
ژه را بر عهده  کـــه نظارت براین پـــرو یاســـت ســـازمان اوقاف و امور خیریه__  ر عالی ر مشـــاو

کیفی آن تالش نمود اعالم می دارم. گرفت و در جهت ارتقاء 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه 

زمستان 1395



پیشگفتار

کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه 
کشورها در این حوزه،  به منظور آشنایی با بیشینه، روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی 
نگاشت نهادی مجموعه های فعال در بخش وقف )شامل معرفی نهادها و روابط ما بین 
آن هـــا( و برنامه هـــای آتـــی این کشـــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از 
کشـــورهای مورد مطالعه، در دستور  تجربیات ناموفق، با لحاظ اقتضائات منحصربه فرد 

گردید. گرفت و عملیاتی  کار قرار 
ژه در قالب چهـــار فاز ذیل  بـــه منظـــور تحقق اهداف مدنظر، شـــرح خدمـــات این پـــرو

گردید: طراحی و اجرا 
ین طرح و چارچوب اولیه	  فاز صفر: تدو
کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی 	  فــاز اول: تعییــن شــاخص های انتخــاب 

کشورها
گزارش مطالعات انجام شده مرتبط	  ری، تحلیل و جمع بندی  گردآو فاز دوم: 
کشورهای مدنظر	  ری و تجزیه وتحلیل اطالعات هر یک از  فاز سوم: جمع آو
کلی مطالعه	  فاز چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری 

ژه و جزئیات هر یک از  ین چهارچوب کالن، تفصیلی و محدوده پـــرو فـــاز صفر بـــه تدو
مراحـــل و فعالیت هـــا اختصـــاص یافـــت. در فـــاز اول شـــاخص هایی جهـــت انتخـــاب 
کشـــورهای مدنظر  گردید و مبتنی بر این شـــاخص ها،  کشـــورهای هدف مطالعه، تعیین 
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کشورهای  که  جهت مطالعه، مشخص شدند. این شاخص ها به گونه ای انتخاب شدند 
کشورهای موفق در حوزه  کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه،  همسایه، 
یـــه در دنیا و نیز کشـــورهای مشـــابه جمهوری اســـالمی ایـــران از جهت  وقـــف و امـــور خیر

گیرند. وضعیت فرهنگی، اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار 
ری  ری، تحلیل و جمع بندی مطالعات انجام شده« به جمع آو فاز دوم با عنوان »گردآو
و تحلیل مطالعات موجود در کشـــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
کشـــورها اختصاص یافت. هدف این فاز بهره بـــرداری از اطالعات و پژوهش های مرتبط 

گرفتن مطالعات پیشین  بود.   کشور و همچنین پرهیز از نادیده  انجام شده موجود در 
ری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه  فـــاز ســـوم نیز بـــه ترتیب بـــه جمـــع آو
کشورهای منتخب از منابع مکتوب، اینترنتی و سایر منابع در دسترس، و تجزیه وتحلیل 
اطالعات و جمع بندی مطالب اختصاص یافت. در نهایت طی فاز چهارم جمع بندی و 

گردید. کلی مطالعه انجام و ارائه  کشورها و نتیجه گیری  نتایج حاصل از مطالعه همه 
کشـــور  گرفتند شـــامل پانزده  ژه هدف مطالعه قرار  که در این پرو کشـــورهایی  مجموعه 
که با توجه به شاخص های مدنظر سازمان،  اســـالمی و پانزده کشور غیر اسالمی می باشد 
یژگی های اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،  همچون همسایگی و و
یـــت و فعالیت های درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،  برخـــورداری از نظـــام مدیر
وجـــود ارتباطـــات بخـــش وقف و امـــور خیریه بین جمهوری اســـالمی ایران و کشـــور مورد 

مطالعه و مواردی ازاین دست، انتخاب شدند.
کشـــورهای اســـالمی منتخب مصر اســـت. اهمیت مصـــر در منطقه و قرابت   یکی از 
ئل انتخاب مصر به عنوان یکی از  کشـــور ما، از جمله دال کشـــور با  دینی و مذهبی بین آن 

کشورهای هدف مطالعه می باشد.
گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه  پژوهـــش حاضرحاصـــل 
کشـــور مصـــر می باشـــد و در آن وضعیـــت جغرافیایـــی، سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگی و 
کشـــور مصـــر، مفهوم وقف و امـــور خیریه، روند توســـعه و وضعیت موجود بخش  یخی  تار
وقف و امور خیریه، نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامه های توسعه ای این 
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کشور مصر طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است. بخش در 
کلی در  ردن اطالعـــات  بـــرای انجـــام تحقیـــق حاضـــر در ابتـــدا به منظور بـــه دســـت آو
کشـــور مصـــر، اعـــم از اطالعات اجتماعـــی، اقتصـــادی و فرهنگی  زمینه هـــای مختلف 
پرداخته شـــد. این اطالعات به راحتی و با یک جســـتجوی ابتدایی از ســـایت هایی نظیر 

یکی پدیا و سایت های مشابه آن به دست آمدند. و
ژه مراجعه شد و  برای بررسی اطالعات موجود، به اطالعات موجود در فاز یک این پرو
چندین مقالۀ خوب و مناســـب از آن به دست آمد. این مقاالت شامل، »احکام و قوانین 
یت«، »ســـاختار اقتصادی وقف در ســـرزمین های  وقـــف در کشـــورهای مصر، لبنان و کو

کشورهای وادی نیل« بودند. حوزه وادی نیل« و » چارچوب قانون ساختار وقف در 
کلـــی و مفهوم وقـــف بیان شـــد. مطالب ایـــن فصل از  در فصـــل ســـوم نیـــز اطالعـــات 
کشور مصر به دست  ســـایت های معتبر و همچنین چند مقالۀ فارســـی درزمینۀ وقف در 
کشور ازجمله مصر پرداخته  کلی آن ها در چند  آمد. این مقاالت به بررســـی وقف و قوانین 

بودند. 

مقاله های استفاده شده در این مطالعه

 در فصـــول 3 و 4 و 5 به بررســـی ســـازمآن ها، برنامه ها و وضعیت موجـــود وقف و امور 
کشور مصر پرداخته شد. اطالعات این فصول از سایت ها و مقاالت و مجالت  خیریه در 

که عمدتًا به زالن عربی بودند، به دست آمدند.  مختلفی 
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یکی از مقاالت خوبی که درزمینۀ ســـاختار ســـازمانی و تشکیالت وقف وجود داشت 
که اطالعات مناسبی را در اختیار قرارداد مقالۀ »نقش فعاالن اسالمی در مصر« بود. 

مقاله نقش فعاالن اسالمی در مصر

در ایـــن مقالـــه تقریبًا اطالعـــات اولیه و پایـــه ای در خصوص ســـازمآن ها و فعاالن امور 
خیریه داده شده بود.

زارت اوقاف و  ردن اطالعات بیشـــتر درزمینـــۀ وقف، ســـایت های و بـــرای به دســـت آو
گرفتند. زارت امور اجتماعی مصر موردبررسی قرار  سازمان اوقاف و همچنین و

کاملی از این ســـایت  زارت اوقـــاف مصر، اطالعـــات  کامل نبودن ســـایت و بـــه دلیـــل 
بـــارۀ خود ســـازمان و  کامل تـــر بـــود و بیشـــتر در اســـتخراج نشـــد. ســـایت ســـازمان اوقـــاف 
زارت امور اجتماعی،  سرمایه گذاری ها و برنامه های خود توضیحاتی داده بود و در سایت و

گفته شده بود. زارت  ژه ها و وظایف و اهداف و اطالعاتی در مورد پرو
در مرحلـــه بعـــدی یکـــی از نهاد هـــای اصلی کشـــور در حـــوزۀ مذهبی که نقش بســـیار 
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تأثیرگذاری را در زمینه های سیاسی و مذهبی و فرهنگی در مصر بازی  می کند، موردبررسی 
گرفـــت. این نهاد »االزهـــر« بود. اطالعات درزمینـــۀ االزهر از ســـایت های مختلفی به  قـــرار 

دست آمد.

سایت های بررسی شده در این مقاله

گرفتند.  ســـپس مؤسسات خیریۀ اصلی و رسمی ثبت شـــده در مصر موردمطالعه قرار 
کاملی در سایت های  این مؤسســـات اطالعات و فعالیت های خود را در مصر به صورت 
یز موردمطالعه  خود در معرض مطالعه قرار داده بودند. این اطالعات تقریبًا به طور کامل و ر

گردید.  گزارش بیان  گرفت و برنامه ها و فعالیت های آنان در  قرار 
درنهایـــت به بررســـی نحوۀ فعالیت هـــا و برنامه های این مؤسســـات و منابع درآمدی و 
ژه ها و  هزینه هـــا و مخـــارج آن هـــا و همچنین حوزه های فعالیـــت و میزان بودجه هـــای پرو

کلی پرداخته شد. اطالعات 
ز  گـــزارش از مراجع معتبر و به رو ین این  که در تدو در مجمـــوع تالش بر این بوده اســـت 
گرفته شـــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی، محتوای  دنیـــا بهره 
گزارش از دقت باالیی برخوردار گردد لکن وقوع جنگ های اخیر در مصر و بیداری اسالمی 
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گردد. انشاء اهلل با نقد  برو  گردید دسترسی به برخی از مراجع و سایت ها با مشکل رو سبب 
و نظرات متخصصین مرتبط و تعریف و اجرای مطالعات و پژوهش های تکمیلی مثمرثمر 

گردد. واقع 
در پایان الزم می دانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاه های 

ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.

مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
 و ناظر پروژه



| فصل اول |

کشور مصر کلی  اطالعات 





کشور مصر - 1 کلی  اطالعات 

مقدمه- 1-1
گام هـــای در مطالعـــات تطبیقی، آشـــنایی مختصر با موقعیـــت جغرافیایی،  یکـــی از 
اقتصادی، سیاســـی اجتماعی و فرهنگی- مذهبی کشـــور موردمطالعه اســـت. مقایســـه 
گرفتن شـــرایط و موقعیـــت آن، موجب درک  کشـــورهای دیگر بـــدون در نظر  کشـــور با  یک 

سطحی موضوع و نتیجه گیری نادرست می شود. 
بـــه منظـــور آشـــنایی و مطالعه روندهـــای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک کشـــور، 
که  گـــزارش همان طور  ری اســـت؛ در ایـــن  کشـــور ضـــرو کلی آن  یژگی هـــای  آشـــنایی بـــا و
کمک های خیریه و وقف و ســـازوکارهای  گردید، به بررســـی روند تغییر  پیش ازاین اشـــاره 
مربـــوط بـــه آن پرداخته می شـــود. مطالعات گســـترده ای در زمینه مؤلفه هـــای تأثیرگذار در 
که از آن  زمینه کمک های خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت 

میان می توان به مذهب، سن افراد و درآمد آن ها اشاره نمود.
کشـــور مصر پرداخته می شود  یژگی های بارز  به همین جهت در این فصل به بررســـی و
کـــه در پنج بخش اطالعـــات جغرافیایـــی، اطالعـــات اقتصادی، اطالعات سیاســـی- 
کشـــور در حوزه وقف و  اجتماعـــی، اطالعات فرهنگی- مذهبی و در نهایت جایگاه این 

کمک های خیریه می باشد.

اطالعات جغرافیایی- 1-1
که در قاره آسیا  کشـــوری در شمال شرقی قاره آفریقا است و شبه جزیره سینا هم  ِمصر 
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یای  یای مدیترانه و غرب در کشور است. مصر در جنوب در قرارگرفته بخشی از قلمرو این 
ســـرخ قرار داشـــته و از غرب با لیبی، از جنوب با ســـودان و از ســـوی شـــبه جزیره ســـینا با 

اسرائیل و نوار غزه در فلسطین مرز زمینی دارد.
رمیانه اســـت و اکثر جمعیت  کشـــورهای آفریقایی و خاو مصر یکی از پرجمعیت ترین 
کرانه های رود نیل منطقه ای است  کنار رود نیل زندگی می کنند.  93 میلیون نفری آن در 
ر  کشور و تنها زمین های بارو کیلومترمربع یعنی حدود یک بیست و پنجم این  که 40 هزار 
آن را تشکیل می دهد. بخش عمده این کشور که درمجموع 1 میلیون کیلومترمربع وسعت 

دارد، از بیابان تشکیل شده و جمعیت پراکنده ای را در خود جای داده است)2(.

کشور مصر در نقشه. شکل 1-1: موقعیت جغرافیایی 

که بیشتر آنان در دو شهر بزرگ قاهره  حدود نیمی از جمعیت مصر شهرنشـــین هستند 
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یه، دیگر شهرهای دلتای رود نیل و حومه آن ها زندگی می کنند)2(. و اسکندر
سرزمین مصر به سه قسمت تقسیم می شود:

صحرای شرقی یا عربی 	 
شبه جزیره سینا و اراضی نیل	 
صحرای غربی	 

یـــای مدیترانه  که رود نیـــل از آن می گذرد و ســـپس به در کشـــوری اســـت  مصـــر آخرین 
که سرزمین اصلی مصر  یا، دلتای نیل به وجود آمده  یزد. در محل پیوســـتن نیل به در می ر
رزی رونق بسیار  رزی این کشـــور هســـت که در اطراف این رود، کشاو و منطقه مهم کشـــاو

دارد)2(.
پا قـــرار دارد. موقعیـــت منحصربه فرد مصر  مصـــر در تقاطع ســـه قاره آســـیا، افریقـــا و ارو
که سه قاره در اطراف مرزهای آن باهم تالقی می کنند،  نه تنها ناشی از این حقیقت است 
یژه ای  یای مدیترانه و ســـرخ نیز بـــه آن اهمیت و بلکـــه ســـواحل طوالنی این کشـــور با دو در
ین روابط بین المللی بوده اند و بدین ترتیب  یاها نقطه آغاز می بخشـــد. در حقیقت این در
ردســـت  کشـــور مصر هم چنین به عنـــوان پلی برای انتقال تمدن  ها و فرهنگ ها به نقاط دو

کرده است. عمل 

اطالعات اقتصادی- 1-3
رمیانه به شـــمار مـــی رود. پس از  اقتصـــاد مصـــر ازجمله اقتصادهای نابســـامان در خاو
گرفت و جمال عبدالناصر با توجه  انقالب 1952، اقتصاد مصر تحت تســـلط دولت قرار 
که این فرایند را تســـریع بخشـــید.  کســـی بود  که به بلوک شـــرق داشـــت،  گرایش هایی  بـــه 
کاهش تصدی گری دولت آغاز  برخالف ناصر، در زمان انور ســـادات، خصوصی سازی و 
شـــد. این خصوصی ســـازی در زمان حســـنی مبارک ادامه داشـــت. ولی بنا بر نظر برخی از 
کمه این کشـــور که خواهان نقش و ســـهمی از مبـــادالت تجاری این  اعضـــای هیئـــت حا
که  کشور انجام می گرفت  کامل در این  کشـــور بودند، مخالفت هایی با خصوصی ســـازی 
منجر به دولتی ماندن ســـازمآن ها و بخش های مهمی از اقتصاد مصر شد. سیاست های 
کشور، منجر به افزایش  نامناســـب اقتصادی مصر و دخالت آمریکا در امور اقتصادی این 
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نرخ بیکاری و رشـــد نرخ فقر در بین مردم مصر شد. به طوری که تا پیش از سال 2011 نیمی 
یر خط فقر قرار دارند)2(. از جمعیت 80 میلیون نفری مصر ز

درمجموع مصر کشوری تقریبًا فقیر است که اقتصادش توسط منابع زیر تغذیه می گردد:
گردشگری	 
گاز و نفت	  فروش و صادرات منابع محدود 
کانال سوئز	  عایدات 
رود نیل به عنوان منبع حیاتی به همراه سد آسوان	 
کمک های خارجی	 

یر خط فقر بوده و 5/9 درصد نیز بیکارند. کشور ز 20درصد از جمعیت این 
گندم، لوبیا، میوه و  کتان، برنج، ذرت،  رزی مصر عبارت اند از:  کشاو تولیدات عمده 
گوســـفند و بز و... است. تولیدات صنعتی  ســـبزیجات و تولیدات دامداران آن، احشام، 
یســـم، صنایع شیمیایی، تولیدات  مهم مصر منســـوجات، تولیدات غذایی، صنعت تور

گاز(، سیمان، فلزات و صنایع روشنایی است. یی، هیدروکربن ها )نفت و  دارو

گزارش شده است)3(. کشور بالغ بر 5% در سال )2005(  رشد اقتصادی این 

کشور مصر و مقایسه آن با ایران شکل 1-2: نمودار تولید ناخالص داخلی 
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شکل 1-3: مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی مصر، ایران و جهان

کشور مصر و ایران شکل 1-4: درآمد ملس سرانه 

کرد و از 36  بعد از انقالب مصر سرمایه گذاری خارجی در مصر افت شدیدی را تجربه 
میلیارد دالر در سال 2010 به 16 میلیارد دالر در سال 2012 رسید.
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که  گردشـــگری یکـــی از پایه های اقتصاد مصر به شـــمار مـــی رود به گونه ای  به طورکلـــی 
که در سال  گردشگرانی  حدود ده درصد درآمد ناخالص ملی مصر را تأمین  می کند. شمار 
2010 یعنـــی قبـــل از انقـــالب مصر به این کشـــور ســـفرکرده اند به چهارده و نیـــم میلیون نفر 
رده  که درآمدی بالغ بـــر دوازده و نیم میلیـــارد دالر را برای مصر بـــه ارمغان آو رســـیده اســـت 
کمتر از ده میلیون  که پس از انقالب به مصر ســـفرکرده اند به  گردشگرانی  اســـت اما شمار 
که درآمدی کمتر از نه میلیارد دالر برای این کشور به همراه داشته است. نفر رسیده است 

کشور مصر شکل 1-5: وضعیت توریستی 

کشـــور، با  کم بر این  گردشـــگری در مصر به دلیـــل درگیری های سیاســـی حا صنعـــت 
گردشگری موتور اقتصادی این کشور  که  مشـــکل مواجه شده است. این در حالی اســـت 
گردشگری در مصر با  تلقی می شود. از آغاز انقالب های عربی در دو سال پیش، صنعت 
گردشگران در اهرام  کاهش فعالیت های خود مواجه بوده اســـت. اما با حضور شماری از 
کـــه به مصر  گردشـــگرانی  که اوضـــاع رو به بهبودی اســـت. شـــمار  مصـــر بـــه نظر می رســـد 
یست هزار نفر در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه در سال  سفرکرده اند، با یک میلیون و دو
2011 حدود 100هزار نفر افزایش داشـــته اســـت. اما این تعداد در مقایســـه با پیش از انقالب 
یســـت ها برای  کمتر اســـت. دولت مصر به منظور جلب اعتماد تور مصر هنوز 400هزار نفر 
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کرده است ازجمله اینکه دولت مصر در تالش  گسترده ای را آغاز  کشور تالش  سفر به این 
یست های چینی تعداد بیشتری  ر روادید به تور است تا با کاستن از مسائل مربوط به صدو

را به مصر جذب نماید)5(.
یـــر تأثیر صنعت گردشـــگری بر اقتصاد و ایجاد شـــغل در کشـــور مصر  در نمودارهـــای ز

نمایش داده  شده اند.

شکل 1-7: تأثیر درآمدهای توریستی بر وضعیت استخدام و بیکاری در مصر

شکل 1-8: تأثیر درآمدهای توریستی بر رشد تولید ناخالص داخلی در مصر



کشور مصر   30  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

ردهای انجام شـــده، پس از انقـــالب، اقتصاد مصر بیـــش از 20 میلیارد پوند  طبـــق برآو
گردشـــگری است و  که بزرگ ترین بخش آســـیب دیده از این وضعیت بخش  آســـیب دیده 
همین موجب شـــد تا کسری بودجه عمومی دولت به حدود 140 میلیون پوند مصری بالغ 
کنون موفق نشـــده، شـــکاف های پیش آمـــده در دولت های پیش از  شـــود و دولت  مصر تا

کند)5(. خود را پر 
که بحران اقتصادی در مصر تا چه میزانی است، نگاهی به  برای فهم دقیق این مسئله 

مشکالت اقتصادی مصر می تواند مفید باشد:
مصر که در سال 1960 در تولید گندم تقریبًا خودکفا بوده، در سال 2010 نزدیک به نیمی 	 

از مصـــرف کل گنـــدم کشـــور )9 میلیارد تن( را از طریق واردات تهیه  می کرد و در شـــمار 
گرفت. گندم در جهان قرار  بزرگ ترین واردکننده 

زانـــه چهل درصد از مردم مصـــر کمتر از یـــک دالر  و از 84 میلیون نفر جمعیت 	  درآمـــد رو
یر خـــط فقر زندگی می کنند؛ یعنی درآمـــد نیمی از جمعیت  مصـــر حدود پنجاه درصد ز

ز حدود دو دالر است. مصر در رو
گالوپ، اگرچه مصر رشـــد اقتصادی اندکی طی سال های اخیر 	  طبق مطالعه مؤسســـه 

کاهش شدید استانداردهای زندگی مواجه بوده است. داشته است اما با 
بر اســـاس آمار سازمان شفافیت بین المللی در سال 2008، شاخص های فساد در مصر 	 

یرزمینی در مصر بزرگ ترین کارفرمای اقتصادی  در سطحی بحرانی قرار گرفت. اقتصاد ز
که بخش خصوصی قانونی 6/8 میلیون نفر، بخش  کشـــور اســـت، به این ترتیب  در آن 
یرزمینـــی 9/6 میلیـــون نفر را در  عمومـــی 5/9 میلیـــون نفـــر و بخش هـــای غیرقانونی و ز

استخدام دارند.
یافت وام ها 	  کارآفرینان، فاقد اسناد قانونی مالکیت و درنتیجه در در ک و  صاحبان امال

کوچک و نســـبتًا  و جذب ســـرمایه گذاری ها ناتوان اند؛ لـــذا اکثریت بنگاه های مصری 
فقیر باقی مانده اند.

برو است.	  کنونی با 150 میلیارد دالر بدهی رو مصر در شرایط 
یه 2011 تعطیل شدن 	  راق بهادار قاهره تعطیل شده و در فور در شـــرایط انقالبی، بورس او
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بانک های مصری مانع از ارســـال حقوق مصریانی شـــد که در کشـــورهای خلیج فارس 
مشغول به کار بوده اند. اهمیت این موضوع اینجاست که حقوق این افراد بخش مهمی 
کارگران مصری  از درآمد اقتصاد مصر را تشکیل می دهد. الزم به ذکر است که جمعیت 

کشورهای منطقه ازجمله عربستان سعودی، قابل توجه است. در 
به دنبال ناآرامی ها، اقتصاد مصر روزانه بیش از سیصد میلیون دالر خسارت دیده است.	 
برو شده اند. صنعت 	  گردشـــگری با رکود بی سابقه ای رو در شرایط انقالبی شرکت های 

یسم یکی از منابع درآمدی مهم مصر است. تور
سرمایه گذاران اماراتی با شروع ناآرامی ها نسبت به سرمایه گذاری ده میلیارد دالری خود 	 

در مصر نگران شدند که نهایتًا این نگرانی منجر به سقوط شدید ارزش بازار گردید)5(.
کشور مصر و وضعیت اقتصادی  به طورکلی با توجه به رشد جمعیت بسیار پرسرعت 

کشور، فقر در آن به شدت در حال افزایش است. نامناسب این 

کشور مصر  شکل 1-6: نمودار رشد جمعیتی 
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اطالعات سیاسی و اجتماعی- 1-1
که بیش از نیم قرن از استقرار آن می گذرد. ساختار  یم سیاسی مصر جمهوری است  رژ

کشور مصر از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه به شرح ذیل تشکیل شده است:  سیاسی 

قوه مجریه- 1-1-1
کشـــور و نظارت بر حسن  کالن  ین و تنظیم سیاســـت های  وظیفه اصلی این قوه، تدو
یران بر عهده  ز یاست هیئت و یاست دولت بر عهده رئیس  جمهور و ر اجرای آن هاســـت. ر
یر اســـت. اما در این میان، رئیس جمهور از دامنه قدرت و اختیارات بیشتری  ز نخســـت و
یران و  ز یر، و ز یر، معاونان نخســـت و ز برخـــوردار اســـت. رئیس جمهور می توانـــد نخســـت و
معاونان آنان را عزل و نصب نماید. وی همچنین می تواند اعالم جنگ کرده و پیمان های 
که بـــه تمامیت ارضی یا  نظامـــی، اتحـــاد، پیمان هـــای صلح و به طورکلی هر نـــوع پیمانی 
یر  ز کشـــور مربوط می شـــود را منعقـــد نماید. پـــس از رئیس جمهور، نخســـت و کمیـــت  حا
زارتخانه ها  کشـــور به شمارمی رود و وظیفه اصلی وی ، نظارت بر و عالی ترین مقام اجرایی 
کشور است.  کالن  و هماهنگ نمودن سیاســـت ها و فعالیت های آن ها باسیاست های 
یران مستقیمًا در برابر  ز زارتخانه در مصر فعالیت دارند که هر یک از و در حال حاضر، 33 و

رئیس جمهور مسئول و پاسخگو هستند)20(.

کشور مصر جدول 1-1: وزارتخانه های 

زارت عرضه و تجارت داخلیوزارت برق و انرژیوزارت دفاع و

وزارت همکاری های 
بین المللی

گردشگری زارت سرمایه گذاریوزارت  و

وزارت آموزش عالی و 
تحقیقات علمی

رزی و احیای زمین کشاو زارت نیروی انسانیوزارت  و

کشور وزارت 
ری  وزارت ارتباطات و فناو

اطالعات
زارت آموزش و فنی حرفه ای و
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زارت نفتوزارت امور خارجه زارت مهاجرت و امور مهاجرانو و

زارت ورزش و جوانانوزارت آبیاری و منابع طبیعیوزارت مالیه و

یست وزارت محیط ز
وزارت مسکن، خدمات رفاهی و 

توسعه شهری
زارت تولیدات نظامی و

وزارت فرهنگ
وزارت صنعت، تجارت و 

کسب وکارهای کوچک
زارت اوقاف و

زارت توسعه محلیوزارت حمل ونقل هواییوزارت امور حقوقی و پارلمانی و

زارت بهداشت و جمعیتوزارت برنامه ریزی و اصالحات اداریوزارت دادگستری و

زارت آثار باستانیوزارت همبستگی اجتماعیوزارت حمل ونقل و

رئیس جمهـــور همچنیـــن حق انتصـــاب ده نفـــر از اعضای مجلس ســـفال و انتصاب 
یک ســـوم از اعضای مجلـــس علیا را دارد و طبـــق قانون می تواند مجلس ســـفال را منحل 
ر  کرده و قوانین مصوب مجلس را وتو نماید. رئیس جمهور همچنین از طریق صدو اعالم 

فرامین حق قانون گذاری دارد)20(.

قوه مقننه- 1-1-1
کار اصلی آن قانون گذاری اســـت، از دو مجلس ســـفال مردمی و مجلس  که  قوه مقننه 
علیای مشورتی تشکیل شده اســـت. مجلس سفال اصلی ترین نهاد قانون گذاری در مصر 

محسوب می شود)20(.

قوه قضائیه- 1-1-3
گروهی حق دخالت در امور مربوط  که هیچ فرد یا  قوه قضائیه، قوه ای مســـتقل اســـت 
که  بـــه آن را نـــدارد. ایـــن قوه قـــدرت خـــود را از چهـــار نـــوع دادگاه قضایی اعمـــال می کند 
عبارت انـــد از:دادگاه عالـــی قانون اساســـی، دادگاه فرجام خواهـــی، دادگاه های هفت گانه 
کشـــور  اســـتیناف در ایـــاالت مختلـــف و دادگاه هـــای محلی. قوانیـــن و نظام حقوقی این 

برگرفته از قوانین عمومی انگلیس، شریعت اسالمی و قوانین ناپلئونی است. 
که  نظـــارت بر امور همه ســـازمان های قضایی از ســـوی شـــورایی به نام شـــورای عالی 
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یاست آن را بر عهده دارد انجام می شود)20(. شخص رئیس جمهور ر

کشور مصر شکل 1-9: ساختار سیاسی 

 اطالعات فرهنگی - مذهبی- 1-5
کشور مصر اسالم و اکثریت مردم )90 درصد( پیرو آن هستند و 10 درصد  دین رسمی 
کشور مصر نزدیک به 74 میلیون نفر سنی و  از جمعیت مصر مسیحی قبطی هستند. در 
یک میلیون نفر پیرو مذهب تشـــیع وجود دارد. در سال های بعد از قرن اول میالدی بیشتر 
کشور  مصری ها به مذهب مســـیح درآمدند. قبل از فتح مصر توســـط مسلمانان مردم این 
گروه بی شماری از مصریان  کرد،  مســـیحی بودند. همین که قوای فاتح اسالم مصر را فتح 
مذهب اســـالم را پذیرفتند و عده کمی از آن ها در مذهب مســـیح باقی ماندند که آن ها را 

مسیحی قبطی می نامند.
هنگامی کـــه مصر به تصرف مســـلمانان درآمد تعالیم اســـالمی در مصـــر بافرهنگ این 
که مردم مصر بر پا  منطقه آمیخته شـــد. ازاین رو تبلور فرهنگ اسالمی در مراسم مختلفی 
می دارند، مشهود است. اعیاد اسالمی، نماز جماعت، نماز جمعه در تمامی مساجد در 
خیابان ها در شهرها و روستاها باشکوه خاصی برگزار می شود. حلول ماه مبارک رمضان، 
عید فطر و جشـــن میالد پیامبر)ص( همه ســـاله با تشـــریفات خاصی انجام می شـــود. در 

که حدود 30 هزار از این مساجد دولتی است. مصر 170هزار مسجد وجود دارد 
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که در حاشیه رود نیل  کشـــورهای جهان است و تمدن آن -  مصر یکی از قدیمی ترین 
شـــکل گرفته - در زمره کهن ترین تمدن ها محســـوب می شود، چراکه از حدود 4 هزار سال 
یخی مهمی  قبل از میالد به وجود آمده اســـت. مصر باستان سرزمین فراعنه بوده و آثار تار
ران به یادگار دارد. بسیاری از پیامبران بزرگ مانند  چون اهرام ثالثه و معابد بزرگ را از آن دو

کردند. ران در سرزمین مصر ظهور  حضرت یوسف و حضرت موسی نیز در همان دو
کرد و تا سال ها بعد سلسله بطاسه  در سال 332 ق.م اسکندر این سرزمین را تصرف 
که از جانشـــینان اســـکندر بودند، بر آن حکمفرما بود. در ســـال 641 میالدی )19 هجری 
کردند. از آن زمان مصر  کشـــور را فتح  قمری( در زمان خلیفه دوم اســـالم، مســـلمانان این 
همواره جزء ســـرزمین های مهم حکومت اســـالمی بوده و تا سال 1517 میالدی که دولت 
عثمانی بر مصر تسلط یافت در دست خلفای اموی و عباسی بود. در سال 1798 ناپلئون 
کشید و در ســـال 1805 میالدی محمدعلی پاشـــا از طرف دولت عثمانی  به آنجا لشـــگر 

کم آنجا شد و سلسله جدید مصر را تشکیل داد)1(. حا
یچه  که اسالم از در عالوه بر فرهنگ و تمدن بزرگ مصر در افریقای شمالی، این نکته 
یچه جهان اسالم را می نگرند نیز  کرده است و دیگر آفریقائیان از این در مصر به افریقا نفوذ 

بر اهمیت مصر می افزاید.
کشـــور در  یژه این  کشـــور در جهان عرب و موقعیت و به دلیل ســـطح تمدن باالی این 
یم  که بگو گزافه نیســـت  ارتباط میان تمامی جهان عرب و نیز روابط بســـیار با جهان عرب 

کشور در دنیای عربی است. مصر مؤثرترین 
یخـــی ـ جغرافیایی موقعیت منطقـــه ای و بین المللی مصر را از  توجـــه به این حقایق تار

کرده است. اهمیت دوچندان برخوردار 
یم اشغالگر قدس هم مرز شد و همین مسئله  پس از پایان جنگ جهانی دوم مصر با رژ

کشور در روابط بین اعراب و جهان غرب افزود. بر اهمیت و تأثیرگذاری این 
هم چنین جهان غرب نیز به دلیل همین تأثیرگذاری بسیار مهم مصر، تمایل فراوانی به 
کشور درباره مسائل جهان  گســـترش روابط و مناســـبات و تعامالت خود با این  برقراری و 
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کمتر موضـــوع منطقه ای و جهانـــی  مربوط به دنیای  اســـالم داشـــته و دارد؛ به نحوی که در 
کشـــور بهره نبرده  کمک های این  که غربی ها مصر را دخیـــل نکرده و یـــا از  اســـالم اســـت 

باشند)3(.



| فصل دوم |

کشور مصر مفهوم وقف و امور خیریه در 





کشور مصر- 1 مفهوم وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
که مشخص است برای بهتر رسیدن به ادبیات مشترک در خصوص وقف  همان طور 
گردد که در این فصل به بررسی  الزم اســـت که مفهوم وقف در کشـــور موردمطالعه بررســـی 
کشـــور  مفهـــوم وقف و امور خیریه از دیدگاه متصدیان امر قانون گذاری و سیاســـت گذاری 

مصر موردبررسی قرار می گیرد)6(.

روش قانون گذاری- 1-1
گیرد این است که متون  یکی از نکات مهمی که در اینجا باید موردعنایت و توجه قرار 
قانونی مربوط به وقف در قانون اوقاف مصر )1946 م( از احکام شرع اسالم استخراج شده 
که فقه اسالمی یک مجموعه ی متکامل است و لذا در  و بر اساس این نگرش تنظیم شده 
این قوانین تقلید به یکی از مذاهب اسالمی موردنظر نبوده بلکه از احکام همه ی مذاهب 
اسالمی استفاده شده و از هر مذهب آنچه مصالح و منافع موردنظر را تأمین می نموده و با 
شـــرایط و اوضاع جامعه تناســـب داشـــته و با اهداف موردنظر ســـازگاری بیشـــتری داشته 

برگرفته شده است.
یکـــی از زمینه های مربوطه  باید توجه داشـــت که در صـــورت نبودن قانون خاصی در
بـــاره ی وقـــف، قاضی مصـــر می توانـــد بهترین اقوال و احـــکام را در مذهـــب ابوحنیفه  در

اختیار نماید)6(.
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مفهوم وقف و امور خیریه- 1-3
معنای لغوی وقف »حبس و منع« است. و اما در اصطالح فقهی تعریفات متعددی 
که هر یک از  که علت آن برمی گردد به زوایا و ارکان و شـــروط و آثاری  برای وقف بیان شـــده 

فقها بر وقف مترتب می داند. 
کننده و اقرار  ید: »وقف حبس مالی در مالکیت وقف  ابوحنیفه در تعریف وقف می گو

و تثبیت منافع آن درراه های خیر است«. 
لذا بر اســـاس این تعریف، وقف بخشـــیدن منفعت و بهره برداری چیزی و تصرف غیر 
الزم در آن اســـت و در این حالت مال وقف شـــده از مالکیت صاحب آن خارج نمی شـــود 

بلکه در ملکیت او باقی می ماند. 
یـــد: »وقف حبس مالی و منـــع از تصرف در آن  امـــا امـــام مالک در تعریف وقف می گو
یکی از  که آن مال در مالکیت صاحبـــش باقی می ماند و منافع آن در اســـت بدین صورت 
راه های خیر به صورت موقت یا دائمی بخشـــیده می شود.« چنانکه مالحظه می شود این 
دو تعریف در باقی ماندن مال در مالکیت صاحب آن اتفاق نظر دارند جز اینکه در تعریف 
کردن مال خود دیگر حق برگشـــت از آن  دوم وقف تصرف الزم اســـت و واقف پس از وقف 
را نـــدارد امـــا می تواند وقف را تـــا زمان معینی به صـــورت موقت دایر نمایـــد. اما رأی عموم 
که: »وقـــف حبس مالـــی در مالکیت خـــدای متعال و  فقهـــای اهل ســـنت بر این اســـت 

یکی از راه های خیر است«.  تصرف در منافع آن در
در ایـــن تعریف، مال وقف شـــده از مالکیت صاحبش خارج شـــده و به مالکیت خدا 
درمی آید و لذا بازگرداندن مال وقف شـــده جایز نیســـت و تا ابد درآمدها و منافع حاصل از 

کننده تعیین می کند مصرف می شود. که وقف  وقف درراه های خیری 
در قانون اوقاف مصر )قانون شـــماره ی 48 ســـال 1946 م( وقف تعریف نشده و این بر 
که غالبًا تعریفات را در قانون گذاری وارد نمی کند و واردکردن  اســـاس همان روشی اســـت 

تعریفات در قانون را نادرست تلقی می کند)6(.
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انواع وقف و امور خیریه - 1-1

وقف از دیدگاه ذی نفعان - 1-1-1
که عبارت اند از:  وقف از دیدگاه ذی نفعان از منافع آن به دو نوع تقسیم می شود 

وقف خیریه )موقوفات عام( و وقف خانوادگی )موقوفات خاص(
گـــروه معین از مردم تعلق می گیرد و  وقـــف خیریه آن اســـت که منافع آن به یک یا چند 

نیت در این وقف قربة الی اهلل است. 
اما وقف خانوادگی آن است که منافع آن به اشخاص حقیقی معین یا به فرزندان آن ها 
یشـــان معینی از آنان تعلق می گیرد و چه بســـا وقف کننده در آن شرط کند که پس از  یا خو
که وقف برای آنان انجام شـــده وقف به عام تبدیل  انقطاع نســـل و یا از میان رفتن کســـانی 
شـــود و در این صورت چنین وقفی ابتدا خانوادگی و ســـرانجام وقف عام خواهد بود. و نیز 
ممکن اســـت وقف مشـــترک باشـــد یعنی بخشـــی از آن خانوادگی و بخش دیگری خیریه 

باشد و منافع هر بخش به مصرف موردنظر برسد. 
گردید  در مصر قانون وقف خانوادگی به وسیله ی قانون شماره ی 180 سال 1952 م لغو 
کـــرد و آن ها را موقوفات عام قـــرارداد و پس از  و ایـــن قانـــون تمام اوقـــاف خانوادگی را باطل 
کشور مصر  گردید و فقط موقوفات عام در  اعالم این قانون ایجاد اوقاف خانوادگی ممنوع 

باقی ماند)6(.

وقف ازنظر مدت - 1-1-1
وقف ازنظر مدت آن به دو نوع تقسیم می شود: 

1.وقف دائم؛ 2. وقف موقت. 
که مال وقف شـــده تـــا ابد به همان صورت باقـــی خواهد ماند.  وقف دائمی آن اســـت 
کننده یا قانون تا زمان مشـــخصی  که مدت زمان آن توســـط وقف  وقـــف موقت آن اســـت 
تعیین می شود و پس ازآن مال وقف شده از قید وقف آزاد می شود و رأی عموم فقهای اهل 
که  یرا وقف برای این است  که اوقاف در اصل ابدی و دائمی است ز ســـنت بر این اســـت 
یژگی تناقض  یه و دائمی باشـــد و لذا تعیین زمان برای آن با این و عمل خیر صدقه ی جار
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که در وقف باید آخرین بهره برداری ازآن جهت خیری باشد  کرده اند  دارد و لذا فقها شـــرط 
کننده تعیین نشـــده  که هیچ گاه قطع نشـــود و هر وقفی که مصرفی برای آن از ســـوی وقف 

گرفت.  کین تعلق خواهد  باشد به فقرا و مسا
کرده اند و در نظر آنان وقف  رت ابدی بودن حکـــم وقف مخالفت  امـــا مالکیت با ضرو
اساسًا ممکن است ابدی یا موقت باشد. و در صورت دوم پس از انقضای زمان مقرر مال 
به واقف برمی گردد و او امکان تصرف آزاد در آن مال را خواهد داشت. و این فقها معتقدند 
کید کند وجود  رت ابدی بودن آن را تأ که در نصوص شرعی مربوط به وقف چیزی که ضرو

گذشته از اینکه در وقف موقت امکان نیکی و احسان به مردم فراهم می شود.  ندارد. 
در ماده ی پنجم قانون شماره ی 48 سال 1946 چنین آمده است: 

»وقف مســـجد فقط به صورت دائم ممکن اســـت. اما وقف درراه های خیر و احسان، 
به جز وقف مسجد، ممکن است دائم یا موقت باشد«. 

کید داشـــت بر اینکه  قانـــون اوقـــاف مصر پیـــش از اینکه وقف خانوادگـــی را لغو کند تأ
تعییـــن مدت زمـــان وقـــف خانوادگـــی بـــا تعییـــن مـــدت یـــا طبقـــات نســـل بایـــد باشـــد و 
وضع کنندگان این قانون آن را از مذاهب فقهی نگرفته بودند بلکه تکیه ی آنان بر مصلحت 
بود با استناد به این واقعیت که در وقف خانوادگی دائم در بسیاری از موارد پس از گذشت 
گم می شـــود و درنتیجـــه مال موقوفـــه بی صاحب و  زمانـــی دراز نســـبت مســـتحقان وقف 

بالتکلیف می ماند و ضایع شده یا از بین می رود)6(.

شروط واقف- 1-1-3
یسد و بااراده ی خود  که واقف در وقف نامه می نو مقصود از شـــرط واقف چیزی اســـت 
کـــه ازنظر والیت و تصرف در مال خود پس از وقف  آن را اعـــالم می کند و روش و برنامه ای 
یـــع عایـــدات وقف و مـــوارد مصرف برای  آن در نظـــر می گیـــرد و نحـــوه ی بهره بـــرداری و توز
بهره برداری از آن اســـت همچنین شـــرط واقف در مورد موقت یا دائم بودن وقف نیز مطرح 

است. 
که برخی از شروط واقف ازنظر مشروع صحیح و  در میان فقها اختالفی در این نیست 
که با اصل وقف منافات نداشته باشد و مخل وقف و  معتبر است و آن شرط هایی است 
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مخالف شرع نباشد. 
گر شـــروط واقف و یا برخی از آن شـــروط مخالف شـــرع باشـــد طبعًا آن شروط باطل  و ا
که با اصل وقف  است و اصطالحًا شرط فاسد یا باطل نامیده می شود و آن شروطی است 

منافات داشته باشد یا مخل وقف و یا مخالف شرع باشد. 
قاعده: شرط واقف مانند نص شرعی است. 

یرا  این قاعده اساســـًا ازنظر فقه محترم و معتبر اســـت و شـــرعًا باید به آن عمل شـــود ز
کی از اراده ی اوســـت و مخالفتی با شـــرع ندارد لذا به عنوان نص  شـــرط شـــرعی واقف حا

رتی یا رجحان امری.  شرعی است و عمل به آن واجب است مگر به ضرو
کنندگان را به دودسته تقسیم  قانون مصر )شـــماره ی 48 سال 1946 م( شـــرایط وقف 

که برخی از آن ها صحیح و معتبر و برخی باطل و غیر معتبر است)6(. کرده 
در راســـتای شـــرط های صحیح، ماده ی دوازدهم این قانون شرط های واقفین را در ده 
که  کرده و آن ها را شـــرط های ده گانه نامیده اســـت و آن ها شرط هایی است  مورد خالصه 
از سوی وقف کنندگان بسیاری در نوشته های آنان مطرح شده و لذا فقها درباره ی آن ها به 

بحث و اظهارنظر پرداخته اند. این شروط ده گانه عبارت اند از: 
کاهش، تغییر، تبدیل،  کردن، افزایش،  کردن، خارج  کردن، داخل  کردن، محروم  عطا 

طلب تبدیل، تبادل. 
همچنیـــن بر طبق همین مـــاده ی قانونی واقف می تواند در موارد ده گانه فوق در چیزی 
که بخواهد در چارچوب قانون در  که هرگونه  کند  که وقف می کند، فقط برای خود شـــرط 

آن ها تصرف نماید. و برای صحیح بودن این شرایط دو مسئله مطرح است: 
رثه و 	  کننده این شـــرط ها را بگـــذارد نه هیچ کـــس دیگر حتـــی و اول اینکـــه فقـــط وقـــف 

مستحقان وقف. 
دوم. اینکه این شرط ها درست در هنگام ایجاد وقف مطرح شود نه بعدازآن. 	 

البتـــه طبـــق این قانون درصورتی که رعایـــت نکردن برخی از شـــرایط واقف لطمه ای به 
مصلحت وقف یا وقف کننده و مستحقان آن نزند از رعایت نکردن این شروط منع نشده 
گر در وقف شـــرطی غیر صحیح مطرح شود اصل وقف صحیح و  اســـت )ماده ی 22( اما ا
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این شرط باطل خواهد بود )ماده ی 6( )6(.

موقوف علیه - 1-1-1
که استحقاق وقف دارد و وقف و منافع آن برای  کسی اطالق می شود  موقوف علیه بر 
اوســـت چه در حال از منافع وقف اســـتفاده کند یا اینکه هنوز نوبت او نرســـیده باشـــد. و 
وقف صحیح نیســـت مگر درحالی که شـــروط ذکرشده در کتب وقف در او موجود باشد و 

کرده اند.  فقها در بعضی از جزئیات شروط موقوف علیه اختالف 
در این میان یک شـــرط اساســـی اســـت که حتمًا باید در موقوف علیه باشـــد و آن این 
یرا اصل و اســـاس در وقف طاعت  که مصرف وقف در جهت معصیت نباشـــد ز اســـت 
که  خدا و نیکی اســـت و نمی توان با معصیت به خدا نزدیک شـــد و لذا شرط شده است 
موقـــوف علیه یکی از جهات خیر باشـــد و این نمی شـــود مگر اینکه موقـــوف علیه یکی از 
که فقها در آن  جهات امر شـــده در شـــرع مانند انفاق درراه خدا باشـــد. و یکی از شـــرایطی 
که بـــر آن وقف انجام  کـــه جهتی  کرده انـــد )درباره ی موقوف علیه( این اســـت  اختـــالف 
کید  کسانی این شرط را تأ می شود منقطع نشود یعنی علت وقف از بین نرود و مخصوصًا 
که وقف موقت را نیز مجاز دانسته اند  که معتقدند وقف باید دائم باشد وفق هایی  کرده اند 

این شرط را الزم ندیده اند)6(.
ممکن اســـت موقوف علیه به طور مشـــخص تعیین نشـــود مانند وقف بر فقرا و علما و 
کـــه چنین وقفـــی علتش هیـــچ گاه از بین نمی رود. و ممکن اســـت  مســـاجد و امثـــال آن، 
که وقف بر موقوف علیه  موقوف علیه به طور مشـــخص تعیین شود و فقها اتفاق نظر دارند 
معین صحیح نیســـت مگر اینکه موقوف قابل تملک باشـــد. و اســـتحقاق موقوف علیه 
برای بهره برداری از منافع وقف تابع خواست و اراده ی واقف است و آنچه واقف درباره ی 
که با اصل وقف یا یکی از احکام وقف و یا حکم شرع  کرده مادام  شـــرایط اســـتحقاق ذکر 

مخالفت نداشته باشد معتبر و صحیح است)6(.
در مـــاده ی هفتم قانون اوقاف مصر آمده اســـت که وقف غیرمســـلمان صحیح اســـت 
مادام که در جهتی نباشد که در دین او و دین اسالم حرام شده باشد. و این قانون با نظرات 
فقها موافق است و این روش و جهت اساسی قانون است و گروهی از فقها گفته اند که این 
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یرا معصیت بودن عملـــی بازمی گردد به اعتقاد وقف کننده و  قانون حق و صحیح اســـت ز
گر غیرمسلمان  اینکه چه چیزی در دین او معصیت است یا به نظام علمی کشور. بنابراین ا
بر معبد یا کلیســـای خود وقف کند صحیح است. همچنین وقف غیرمسلمان بر مساجد 

و غیر آن ازآنچه در شریعت اسالم عمل خیر است، صحیح تلقی می شود. 
یرا این قانون وقف موقت  قانون مصر مسئله ی قطع نشدن جهت وقف را شرط نکرده ز
گـــر موقوف علیه  نیز جایز شمرده شـــده اســـت. و نیـــز طبق مـــاده ی 26 قانون اوقاف مصر ا
که طبق قانون نتواند از او ارث ببرد در این صورت از حق وقف  واقف را به گونه ای بکشـــد 

خود نیز ممنوع و محروم خواهد شد)6(.

نظارت و اداره ی اوقاف و سرپرستی آن ها - 1-1-5
یژه ای است که فقهای اسالم از عصرهای گذشته  وقف دارای نظام و سیستم اداری و
کنون به آن اهتمام داشته اند و برای حفظ اهداف و مقاصد واقفان منافع موقوف علیه از  تا
وقف، جلوگیری از سوءاســـتفاده های نامشـــروع و غیرشـــرعی از موقوفات و یـــا از بین بردن 
آن ها مسئله ی نظارت و سرپرستی اوقاف را موردبحث و توجه قرار داده اند و قوه ی قضائیه 

در کشورهای مختلف نیز از ابتدای امر به سرپرستی و اداره ی اوقاف توجه داشته است. 
یادی موجب شکایت افراد  از ســـوی دیگر مشکالت و سوء مدیریت اوقاف در موارد ز
کشورهای اسالمی اداراتی  کنون در  گذشته تا گردیده و لذا از زمان های  ذی نفع در اوقاف 

یژه ی اداره و سرپرستی اوقاف تأسیس شده است)6(. و
که اموال موقوفـــه مانند همه ی امـــوال دیگر به حفاظـــت و بهره برداری  طبیعـــی اســـت 
صحیـــح از آن نیازمنـــد اســـت و اینکه درآمدهـــای آن هـــا درراه های از پیش تعیین شـــده 
مصرف شود و به دست مستحقان آن برسد. و لذا قانون، سرپرستی اوقاف را امری الزم و 

حقی ثابت دانسته است. 
که دارنده ی  اما ســـمت نظارت و والیت امور اوقاف همسان قدرت و اختیاراتی است 
آن برای حفظ اوقاف از خرابی و اصالح و اداره ی امور آن ها و بهره برداری صحیح از آن ها 
و رسانیدن درآمد آن ها به افراد ذی نفع و صاحب حق، از آن اختیارات استفاده می کند و 
رجوع شـــکایات و انجام قراردادهـــای الزم و گرفتن  از طـــرف موقـــوف علیه نمایندگی رفع و
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حقـــوق شـــرعی و قانونی مربوط بـــه موقوفه و انجام وظایف محوله از طـــرف واقف را دارد و 
حـــدود و جزئیـــات ایـــن حقوق و وظایـــف و احکام آن طبـــق قانون و شـــرایط وقف تعیین 
که این اختیارات را داشـــته باشد، متولی یا ناظر یا قیم بر وقف نامیده  می شـــود. و هر کس 
کردن  که سرپرستی وقف و اداره ی امور آن و بهره برداری صحیح و آباد  می شود و حق دارد 

گیرد.  آن و یا تعمیر آن و رساندن درآمد آن به اهل آن را به عهده 
والیت بر اوقاف بر دو نوع است: 

کم یا قاضی اســـت و از طریـــق حکومت و قضاوت 	  کـــه از آِن حا اول والیـــت عام اســـت 
اعمال می شود. 

دوم والیـــت خاص اســـت که از آن واقف یـــا موقوف علیه و یا ناظر و یا متولی اســـت که 	 
رد و در وقف، والیت  اختیـــارات خـــود را از طریق واقف یا قاضی شـــرع به دســـت مـــی آو

برتری دارد.  خاص بر والیت عام تقدم و
که نظارت حق کسی است که ضمن شروط  و اصل کلی در نظارت بر وقف این است 
که شـــرایط شـــرعی و قانونی الزم را  وقف تعیین شـــده و این حق برای او مادام برقرار اســـت 
داشـــته باشـــد. بنابرایـــن به عنوان یـــک قاعده و ضابطـــه ی کلی متولی وقف حـــق هرگونه 
که به نفع موقوف و موقوف علیه باشـــد، دارد. البته با رعایت شـــرایط  تصـــرف در وقف را 
که برای  کرده است و متولی حق هیچ گونه تصرفی ندارد  که واقف تعیین  شرعی و قانونی 
یانی در پی داشـــته باشـــد و یا باهدف و شـــرایط واقف  موقوف یا موقوف علیه آســـیب و ز

مغایرت داشته باشد)6(.
کافی در تعیین احکام مربوط به  کشوری اوقاف نیز مبانی  احکام فقه اســـالم و قوانین 
کردن آنان دارد.  کیفری و محاسبه ی آنان و برکنار  مســـؤولیت ها و وظایف ناظران مدنی و 
گر این شـــرایط در او باشد نظارت او بر وقف صحیح است  که ا ناظر بر وقف شـــرایطی دارد 
چه از طرف واقف یا از طرف قاضی تعیین شـــده باشـــد و این شـــرایط عبارت اند از: عقل، 
که اهداف آن تأمین شود.  بلوغ، امانت داری و داشتن توانایی اداره ی امور وقف به گونه ای 
ره شـــکل و  ضوابط مربوط به متولی موقوفات در مصر شـــاهد تغییراتی بوده و در هر دو

نظام خاصی داشته است. 



کشور مصر  /  47 فص  دوم  مگ هم وقف و امور خیریه در 

ر قانون شماره ی 180 سال 1952م  پس از لغو و ابطال اوقاف خانوادگی در مصر با صدو
ر قانون  گردیـــد و پس از صدو موضـــوع اداره و نظـــارت بر اوقـــاف، منحصر به موقوفات عام 
گردید مگر اینکه  زارت اوقـــاف منحصر  547 ســـال 1953 م نظـــارت بر موقوفات عام در و
گیـــرد و آن نیز  کـــه فقط خـــودش نظارت بـــر وقـــف را به عهـــده  کرده باشـــد  واقفـــی شـــرط 

به این ترتیب خواهد بود: 
کـــه واقف نظـــارت آن را برای خود شـــرط نکرده،  گـــر وقـــف در جهت عام باشـــد مادام  1.ا
کـــم ارزش و یا درآمد آن  گر مال وقف شـــده  زارت اوقاف اســـت. و ا نظـــارت به عهده ی و
ناچیـــز باشـــد، یا در جهت خاصی ماننـــد میهمان خانه و یا به عنـــوان جایی برای فقرای 
زارت اوقاف می تواند از نظارت بر چنین وقفی صرف نظر  یشاوند وقف شـــده باشد، و خو

کرده و آن را به یکی از اعضای خانواده ی واقف واگذار نماید )ماده ی 1(. 
گر واقف غیرمسلمان و مصرف درآمد وقف در جهتی غیر اسالمی باشد،  2.درعین حال ا
کسی است  که واقف نظارت را برای خود شـــرط نکرده باشد، نظارت به عهده ی  مادام 

که دادگاه تعیین می کند)ماده ی سوم()6(.
موارد پایان وقف عام در ماده های 16 و 18 قانون اوقاف مصر بدین ترتیب آمده است: 
که  1. مدت معین برای وقف عام موقت به پایان رســـیده باشـــد )پیش ازاین متذکر شدیم 

قانون مصر وقف عام موقت و دائم را مجاز می داند(.
که صاحب منافع وقف بوده از میان برود.  کسی یا چیزی   .2

در این موارد به طور طبیعی وقف پایان می یابد بدون اینکه نیازی به حکم دادگاه باشد 
ر حکم دادگاه است و آن ها عبارت است از: و در دو مورد دیگر پایان وقف منوط به صدو
که دیگر قابل تعمیر و بهره برداری  الف(  تمام یا برخی از اعیان وقف به شـــکلی از بین برود 
که هزینـــه اش از درآمدش  کمی باشـــد به گونه ای  نباشـــد یا اینکه قابـــل بهره برداری 

بیشتر باشد. 
ب(  کم شـــدن منافع افراد ذی نفع در وقف مانند اینکه وقف درآمد خوبی داشـــته باشد 
یادی شـــود که ســـهم هر یـــک به مقدار  ولیکـــن تعـــداد افراد ذی نفع در آن به قدری ز
که کم شـــدن این منافع با توجه به اختالف افراد و شـــرایط  ناچیزی برســـد. و ازآنجا



کشور مصر   48  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

و  یابـــی  ارز قانـــون،  لـــذا  می کنـــد  فـــرق  آن هـــا  اجتماعـــی  و  اقتصـــادی  و  محیطـــی 
تصمیم گیری در مورد آن را کاًل به دادگاه واگذار نموده و هرگاه که در چنین مواردی 
دادگاه حکـــم پایـــان وقف را صادر نمود مال موقوف به شـــخص واقف بازمی گردد و 
گر واقف از دنیا رفته باشـــد مال موقوفه میان صاحبان منافع آن تقســـیم می گردد و  ا

آنان می شود)6(. ملک 
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مقدمه- 3-1
کنونی مصر در خصـــوص وضعیت وقف و  در ایـــن بخـــش به طور عمده بـــه وضعیت 
امور خیریه پرداخته شـــده اســـت. مســـائلی از جمله ســـرمایه گذاری های عمده سازمان 
اوقاف مصر و همچنین وضعیت مؤسســـات خیریه ای نیز در این بخش بیان شـــده اند. 
همچنین در این فصل به بیان وضعیت امور خیریه ای در کشور مصر و مقایسه آن با دیگر 

کشورهای جهان پرداخته شده است.

وضعیت فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری اوقاف مصر- 3-1

بخش های سرمایه گذاری- 3-1-1
که جهـــت اداره خود  ســـازمان اوقـــاف مصـــر تشـــکیالت خودگردانـــی را تشـــکیل داده 
که به  فعالیت های الزمه را انجام می دهند. محل های سرمایه گذاری سازمان اوقاف مصر 

رده شده است. گردیده است به شرح ذیل آو جهت آشنایی سرمایه گذاران و مردم بیان 
1. ساخت وساز ساختم آن های مسکونی

کن تجاری 2. ساخت وساز اما
کن اداری 3. ساخت وساز اما

4. نصب و راه اندازی ساخت وسازها
رزی کشاو 5. تولید دانه و 
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رزی کشاو 6. درمان و فاضالب 
یا رزی با آب در کشاو  .7

8. دام
9. تولید بچه ماهی

رزی کشاو 10. تولید محصوالت 
11. تولید محصوالت حیوان

رزی کشاو 12. تولید محصوالت غیر 
کار و ارائه به آن ها به شرح ذیل   شرایط ممیزی سرمایه گذاران در تعیین منطقه اصلی از 

ژه رعایت می کند: که سازمان برای واگذاری پرو است 
دارا بودن شخصیت حقوقی	 
پرداخت بدهی مالی )بدهی مالیاتی و بیمه(	 
سابقه فعالیت )رزومه(	 
ژه های در حال انجام	  پرو
منطقه 	  در  تـــوان همـــکاری  )اعـــالم  فرعـــی  و  ســـرمایه گذاری  اصلـــی  منطقـــه  تعییـــن 

.)16( موردنظر( 

خدمات الکترونیکی- 3-1-1
ســـازمان اوقاف مصر به لحاظ ارائه هر چه بهتر خدمات به مردم و جامعه هدف خود، 
خدماتی را به صورت الکترونیکی و صرفًا با درخواست الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه 

حضوری ارائه  می کند.
که ســـازمان اوقاف مصر به صورت درخواســـت الکترونیکی بدان رســـیدگی  خدماتـــی 

رده شده است: می کند به شرح ذیل آو
درخواست اجاره فروشگاه / دفتر اداری	 
درخواست جایگزینی یکی از اعیان وقفی	 
تقاضای اجاره باغ 	 
رزی 	  کشاو درخواست برای اجاره زمین های 
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درخواست برای اجاره فضای زمین 	 
درخواست اجاره یک آپارتمان	 
درخواست تملک یک باب آپارتمان	 
درخواست تملیک یکی از آپارتمان های جدید 	 
درخواست تملیک فروشگاه/ واحد اداری)16(.	 

کشاورزی- 3-1-3 سرمایه گذاری مالی، صنعتی، 
ســـازمان اوقاف مصر به توجه به ســـرمایه های در اختیار در ســـه حوزه مالی، صنعتی و 
رده  رزی ســـرمایه گذاری می نماید که شرح ســـرمایه گذاری و میزان آن به شرح ذیل آو کشـــاو

شده است. 

سرمایه گذاری مالی- 3-1-3-1
گرفـــت بـــا افزایـــش ســـرمایه در شـــرکت المحمودیـــه العامه  ســـازمان اوقـــاف تصمیـــم 
للمقـــاوالت بـــه میزان 94.8% از ســـهم آن بـــه ارزش 300 میلیون پوند مصـــری را خریداری 
گرفت به جهت هر چه بیشتر شدن بازگشت سود ناشی  نماید. درنتیجه سازمان تصمیم 

از سرمایه گذاری، در قسمت ساخت مسکن سرمایه گذاری نماید.
راق بهادار به ارزش 400 میلیـــون پوند مصری به  ســـازمان دارای یک مجموعه قـــوی او

شرح ذیل است:

جدول 3-1: سرمایه گذاری سازمان اوقاف در شرکت های مختلف مصر

درصد مشارکتارزش اسمی _ پوند مصرنام شرکت

19205828115.53بانک اسالمی فیصل

18627419411.74بانک تعمیر و اسکان

85760155.57.7شرکت شکر دلتا

1000000016.67شرکت تعمیرات مصر

269153806.38شرکت وام بازسازی مسکن
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درصد مشارکتارزش اسمی _ پوند مصرنام شرکت

120000020شرکت ساخت وساز

49500009.9شرکت بیمه مسکن

3896007.8شرکت دامداری اسالمی

کشاورزی کاشت و  181580012.4شرکت 

46935285.1شرکت باسکول مصر

30750541094.8شرکت قرارداد عمومی

جدول 3-2: سرمایه گذاری سازمان اوقاف در بخش سهام

ارزش اسمی _ پوند مصرتعداد سهامنام شرکت

803995541519881.65شرکت کیما

56250281250شرکت راکنا

122500903750شرکت آهن و فوالد

32300163115شرکت بولیوار

2641320شرکت سیمان سوئز

7001400شرکت سیمان ملی

23638271.5شرکت ظروف چینی

532021280شرکت ادفینا

19915294742شرکت ارتباطات مصر
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سرمایه گذاری صنعتی- 3-1-3-1
گرفته  که از طریق خرید سهام شرکت ها صورت  فعالیت های سرمایه گذاری صنعتی 

است به شرح ذیل است:
بنـــا بـــر اطالعـــات موجود تعـــداد 655 268 ســـهام شـــرکت "کیمـــا" برای ســـال مالی 

)2013/2012 ،2012/2011(
کنون از بازار ســـرمایه اطالعات  یع شـــدن اســـت فلـــذا تا به صورت رایگان در حال توز

یافت نشده است. خاصی در
گرفته شـــده برای افزایش اقدامات ســـرمایه گذاری   پـــس از انجام مطالعات الزم در نظر 
گردید ارزش  ســـازمان در شرکت الدلتا للســـکر و شرکت صنایع شیمیایی کیما مشخص 
سهام بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن ها آمده و علت آن رکود جهانی ناشی از عدم وجود 
نقدینگـــی بوده اســـت و بـــه خاطر این قضیه به بانک فیصل االســـالمی اجازه داده شـــد تا 

کیما را از طریق بورس به فروش برساند. سهام شرکت های الدلتا للسکر و 

شرکت شکر دلتا	 
تعداد )837( ســـهم بـــه ارزش 27.17911254 پوند مصر بـــه میانگین قیمت 65.21 
پونـــد مصر به ازای هر ســـهم و برداشـــت تعداد )209 578( ســـهم توســـط بانـــک به خاطر 
عملیات انجام داده شده، ارزش تخمینی 5.4 میلیون پوند مصر به درآمد سازمان اضافه 

گردید.

کیما	  شرکت 
ری  تعـــداد )15363( ســـهم بـــاارزش کل )1020159( پونـــد مصر و بانک بـــرای جمع آو
پـــن )5734( ســـهام، مبلـــغ25673 پوند مصر بـــه درآمد های ســـازمان اضافه  کو تعـــداد 

گردید. 
هزینه های کم در سرمایه گذاری سازمان )درآمد حاصل از مزایده فروش( نشان از این 
ژه هـــای مختلـــف ســـازمان در قالـــب عملکـــرد حســـاب های جـــاری  اســـت کـــه در پرو
یرا بســـیاری از بانک های ملی مصر 8 درصد در ســـال هزینه دارند و  یی شـــده، ز صرفه جو
یی در نرخ بازدهی 9. و هزینه 5.9 درصد در ســـال  این عملکرد ســـازمان گواه از صرفه جو
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اســـت و نهایتـــًا عملکرد این صنـــدوق ســـرمایه گذاری مبلـــغ 134 میلیون پونـــد مصر در 
2010/6/30 بوده است)19(.

کشاورزی- 3-1-3-3 سرمایه گذاری در بخش 
ره مهروموم های 2005.2012 ؛ مبلغ ســـرمایه گذاری بیش از 200 میلیون پوند  در طول دو
مصر بوده است که بابت هزینه احیا از 20 هزار هکتار از مساحت 48 هزار هکتار در شرق 
زارت  کرده اســـت، شـــده و با همکاری و که در حال حاضر ســـازمان خریداری  ینات  العو
ره 3 سال،  که طی یک دو رزی این فضاها برای اجاره به مزایده های عمومی درآمده  کشاو
مبلغ 18 میلیون پوند مصر در سال اجاره آن تخمین زده شده است. و این امر فقط در توان 

شرکت های بزرگ است)18(.

کشاورزی شکل 3-1: سرمایه گذاری سازمان اوقاف در بخش 

رزی، فعالیت های  کشـــاو ری حداکثری از منابع  ســـازمان اوقاف مصر به منظور بهره و
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که سازمان متراژ  که شـــرح آن بدین منوال بوده  ره یادشـــده انجام داده اســـت  خود را در دو
که با مدیریت سازمان،  رزی و توسعه آن اختصاص داده است  160605 هکتار برای کشاو
رز قادر به اجاره زمین ها در استان ها شده اند و 504 هزار شغل ایجادشده  کشـــاو 137هزار 

است)18(.
کســـب درآمد به مزایده می گذارد و  ســـازمان اوقاف زمین های زراعی خود را در جهت 

درآمد های آن را صرف امور خیریه می نماید)75(.

کشاورزی در مصر توسط سازمان اوقاف شکل 3-2: مزایده  ی زمین های 
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دیگر فعالیت های سرمایه گذاری سازمان اوقاف مصر- 3-1-1
تملیک یک هتل بزرگ و دارای ارزش تاریخی توســـط ســـازمان اوقاف مصر در منطقه 

االقصر 
قصـــر: ســـازمان با پیش بینی مبلـــغ )150( میلیـــون پوند به جهت توســـعه و  هتـــل اال
جذب گردشگری در این هتل با شرکت )ایجوث( قرارداد بسته و کار توسعه آن را شروع 

کرده است.
سازمان اوقاف مصر، اقدام به خرید شرکت عربی تولیدکننده فرش و صنایع وابسته به 
که اقدامات ذیل را در آن  نام )مصانع سجاد دمنهور( به ارزش 50 میلیون پوند مصر نمود 

شرکت انجام داد:
که 12 میلیون پوند 	  کامل آن ها  کارگر و پرداخت دســـتمزد  کامل )1400(  حفظ اشـــتغال 

مصر در سال بود و در حال حاضر 20میلیون پوند مصر است.
تعداد 3 عدد دستگاه بافندگی از آلمان باقیمت 10 میلیون پوند مصر واردات انجام شده 	 

اســـت که باعث افزایش تولید از 297 هزار مترمربع سالیانه به 800 هزار مترمربع سالیانه 
شده است.

کـــه بـــرای واردات 3 دســـتگاه بافندگی برای 	  تخصیـــص مبلـــغ 35 میلیون پونـــد مصر 
کـــه هزینه عملیات  اضافه تولیـــد از 800 هـــزار مترمربـــع به یک میلیون مترمربع ســـالیانه 

جایگزینی و نوسازی برخی از ماشین آالت قدیمی بوده است.
کـــه برای 	  ره جدید بـــه کارخانه های  یـــک قطعـــه زمیـــن بـــه میـــزان )5.7( هکتـــار در دو

کـــه مطالعات  خشـــک کردن پیـــاز و ســـیر ... دایر شـــده اســـت، اختصاص داده شـــده 
یب 32 میلیون پوند مصر برای اجرای آن شده است)16(. آماده سازی، موجب تصو

پروژه های مسکن جوانان	 
کلیه سازمان های ذیل: با همکاری 

زارت  رزی - و زارت کشاو زارت مســـکن، انرژی و توســـعه شهری - و زارت اوقاف - و و
توسعه محلی

ســـهم ســـازمان اوقاف مصـــر در این برنامه: این شـــده که یک پروتکل همـــکاری با این 
زارتخانه برای اجرای یک منطقه مسکونی به متراژ 63 مترمربع در استان ها و شهرستان ها  و
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جدید را تهیه و به امضا برساند.
تعداد 28884 واحد مســـکونی مسکن جوانان اجراشده و به عالوه بر این به تعداد )10 

هزار واحد مسکن( به منظور سرمایه گذاری ساخته شده است)17(.

دیگر پروژه های سازمان اوقاف مصر 	 
یب شده . 1 ژه در منطقه )60 هکتار( تصو یای ســـرخ(: پرو ژه شـــهر صنعتگران غرقه )در پرو

کارگاه و تعداد )134(  که شامل تعداد )1253(  کلی به طوری بوده  یزی  اســـت و برنامه ر
قطعـــات جایگزیـــن و تعـــداد )48( خانه صنعتگران اســـت همچنین طراحی ســـایت 
که شـــامل منطقه خدمات ســـرمایه گذاری و خدمات مرکـــزی و خدمات  به طـــوری بود 

عمومی  باشد.
یای ســـرخ(: متشـــکل از تعداد )2 ســـاختمان( مجموع )44 . 2 یایی )در ژه عروس در پـــرو

که در حال اجرا است واحد اداری( به مساحت 1800مترمربع بوده 
یای سرخ(: تعداد ساخت وساز )10( و تعداد واحد )88( به متراژ . 3 جواهری در قصر )در

که در مرحله اتمام مدارک است. 7412مترمربع است. 
کنفرانس + . 4 ژه مرکز شـــهر: متشـــکل از یک طبقه همکف ســـاختمان + یک ســـالن  پرو

ژه تکمیل شده است که میزان آن 3000 مترمربع و پرو سالن سخنرانی + اتاق های هتل 
ژه ســـاختمان العریش: یک ساختمان مســـکونی دارای طبقه همکف و 5 طبقه با . 5 پرو

مجموع 50 واحد مسکونی در منطقه به متراژ 1008مترمربع
یه: مرحله )3 و 4( : 38 ساختمان و 3666 عدد واحدهای . 6 ژه شهر الزهور االسکندر پرو

کمیسیون به علت پاره ای از  یب رسید ولی  که به تصو مســـکونی به متراژ 13س/26ف 
مشکالت قادر به انجام آن نبود.

ژه مســـکن دارای فضـــای س/7ط/8ف و شـــامل )8( . 7 یه: پـــرو گل اســـکندر جهـــان 
کل )678( واحد. ساختمان و تعداد 

یرزمین + مغازه در . 8 کورنیش النیل متشکل از ز ژه ساختمانی هرمل: آپارتمان واقع در  پرو
که به علـــت مشـــکالت پیمانکار  طبقـــه همکـــف با مجمـــوع 88 واحد مســـکن بـــوده 

متوقف شده است.
ســـاختمان جردن ســـیتی در قاهره: آپارتمان با معماری و ســـاختاری قدیم و مناســـب . 9
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کالسیک )زمین و 3 طبقه(  شخصیت های 
ژه بوستان و مرکز خرید منطقه جدید: ساختمان مسکونی متشکل از طبقه همکف . 10 پرو

و مغـــازه تجاری + دفاتر طبقه اول و مغازه ها +4 مســـکونی در زمینی به مســـاحت 660 
کسب وکار مترمربع برای تبلیغات و 

ژه مســـکونی واداری )بـــازار( بالراهبیـــن محله بزرگ: ســـاختمان متشـــکل از طبقه . 11 پـــرو
همکف )4 مغازه ها و دفاتر اداری 5 طبقه( با مجموع )45( واحد 

رزی در مناطق . 12 رزی: اقـــدام به راه اندازی ســـتاد کشـــاو ژه های کشـــاو دفتـــر مرکـــزی پرو
مختلف نموده اســـت من جمله )لکفر الجرایة وفاقوس بالشرقیة( و )البصیلی و محله 
ژه ها به ترتیب تکمیل شده  که اسناد پرو یاچه شرنوب( و همچنین بقیه مناطق  صا و در

و در حال اتمام است.
ژه های شهرســـتان ها جدید سازمان )بدر –العاشر من رمضان – . 13 مناطق خدمات پرو

الســـادات(. ســـاختم آن هـــای احداثـــی با شـــرح خدمات )مرکـــز خرید - یک باشـــگاه 
اجتماعی - مسجد - مهدکودک( خواهند بود.

آماده سازی اسناد آب و برق )بهداشتی، جاده( برای مسکن جوانان در شهر السادات . 14
کسب وکار )ارز، تغذیه( بالمنوفیة و طراحی 

شـــهر السادات: )88( ســـاختمان به تعداد 2110 واحد با مســـاحت 32.1 هکتار شهر . 15
العاشر تعداد 2484 واحد ساختمان به مساحت 45.2 هکتار

آماده ســـازی طرح اســـناد همراه )بهداشتی، جاده( برای مســـکن جوانان در شهر بدر: . 16
کسب وکار )ارز، تغذیه و آتش نشانی( اعمال داخلی جاده ها، بهداشت و طراحی 

شهر بدر: )77( ساختمان و تعداد 2016 واحد به متراژ 30 هکتار. 17
ژه مســـکن جوانان پشـــت بیمارســـتان االحرار الشـــرقیه: تعداد )11( مســـکن برای . 18 پـــرو

کل )528( آپارتمان در  مســـائل اقتصادی+ )4( ســـاختمان باهدف ســـرمایه گذاری در 
کل به مساحت 6 هکتار

ژه های مسکونی و تجاری اداری دیگر)17(. و سایر پرو
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انسان دوستی نقشه  ی راه بازسازی مصر - 3-3
یادی دارد، بیـــن ایمان و  که مذهـــب ارزش و تأثیر بســـیار ز کشـــور هایی نظیـــر مصر  در 
که اساسًا مصری ها، چه مسلمان و چه  پیشرفت رابطه  ی تنگاتنگی وجود دارد به گونه ای 

کمک های انسان دوستانه دست می زنند)71(. مسیحی، با تحریک مذهب به 
بـــر اســـاس اولیـــن تحقیـــق جامع در رابطـــه بـــا انسان دوســـتی در مصر در ســـال 2007، 
کمک های انســـان دوســـتانه در مدت یک ســـال در مصـــر حـــدود 5.454.022.706 پوند 
مصـــری )حدود یـــک میلیارد دالر( محاســـبه شـــد. درحالی که مقـــدار حقیقـــی، به دلیل 
فرهنگ پنهان کاری کمک ها،   می تواند حتی بیشـــتر از این ها باشـــد. در یک نظرسنجی از 
کمک های  بخشـــندگان )که از 2000 نفر انجام شـــد( 95/8 % از آن ها دوســـت نداشـــتند 
کمک های مخفیانـــه را دارای ثواب و اجر  آن هـــا فاش شـــود. همچنین نیمی از این افـــراد 

تری می دانستند. معنوی باال
کـــردن فقر در  یشـــه کن  کمک هـــای انســـان دوســـتانه بـــرای ر سیاســـت اصلـــی ایجـــاد 

مصر است.
کمک هایی نظیر زکات و اوقاف،  بـــا توجه به فرهنگ مذهبی مردم مصر در پرداخـــت 

کند)71(. دولت مصر از این پتانسیل برای پیشرفت اجتماعی   می تواند استفاده 
که مردم را به پرداخت زکات  گذشـــته فتواهای بســـیاری صادرشـــده اســـت  ران  در دو
کـــه به جای چندین بار  کرده و همچنیـــن از مردم می خواهد  یق  برای بازســـازی مصر تشـــو

کنند. یارت مکه، هزینه  ی آن را در محل های موردنیاز در مصر خرج  ز
کز و  که به وقف های خود را به مرا  بر اســـاس مطالعات انجام شـــده، مردم عالقه دارند 

سازمان های مذهبی بدهند)71(.

شفافیت در اوقاف- 3-1
کرد. وقف  کـــردن وقف ها، مصـــادره  در زمـــان ناصـــر، دولـــت اوقـــاف را در جهت ملی 

خصوصی ممنوع شد و تمام موقوفات تحت نظر دولت و سازمان اوقاف درآمد. 
کار می کردند ولـــی بعد ها این  ران قبـــل، روحانیـــون مذهبـــی برای رضـــای خـــدا  در دو
زارت اوقاف اطاعت می کردند)71(. روحانیون به استخدام دولت درآمدند و از دستورات و
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این فقدان شـــفافیت در مطالعات انسان دوســـتانه نمایان شد. 97/9% از مردم هیچ 
که وقف، عدالت اجتماعی را  ر بودند  وقفـــی نکرده بودند، درحالی که 83/8% بر این بـــاو

افزایش می دهد.
کرد،   می توان یک پتانسیل خوب  گر بتوان اعتماد مردم را جلب  که ا این نشان می دهد 

رد. به دست آو
االزهـــر )بزرگ تریـــن انجمن اســـالمی ســـنی( بـــا جلب اعتماد مردم توانســـته اســـت به 

موفقیت های خوبی دست یابد)71(.
که اولین انجمن وقـــف را در خارج از  بعـــد از چندین نشســـت، الدلی تصمیـــم گرفت 
زارت امور مذهبی در 50 ســـال گذشـــته، بر پایه  ی اعضاء و ســـرمایه  ی شخصی تأسیس  و
کنـــد. ایـــن ســـازمان، وقفیات المعـــادی نـــام دارد. این ســـازمان وقفیات خود را بیشـــتر از 
نیازهـــای ابتدایـــی، در جهت پیشـــرفت تجارت خرج  می کنـــد و نام آن را ســـرمایه گذاری 

گذاشته است)71(. انسان دوستانه 
که هیئت امنای آن از سرپرستان موقوفات  وقفیه اولین مؤسسه خیریه در مصر است 
ژه های  که بودجه  ی مالـــی پرو انتخاب شـــده اســـت. در این مؤسســـه ســـعی بر آن اســـت 
کنند. ازجمله ی این تحقیقات   می توان به پل ها، وســـایل حمل ونقل،  تحقیقاتی را تأمین 
که  ژه هـــا انتظار می رود   از این پرو

ً
کرد.   معموال گاز و ماشـــین های دوخت اشـــاره  لوله های 

ژه ای دیگر  کمـــک داده شـــده را بـــه مؤسســـه برگردانند تـــا در پـــرو ظـــرف مـــدت یک ســـال 
کنند)71(. سرمایه گذاری 

کند و با آن ها  دولـــت مصر باید محدودیت های موجود بر موقوفات اســـالمی را حذف 
مانند موقوفات مســـیحیان رفتار کند. موقوفات مسیحیان بدون دخالت دولت مدیریت 
کنند ولی این  که مسیحیان به میزان 19/9% در وقف شرکت  که این باعث شده  می شود 

نرخ برای مسلمانان 8/3% درصد است)71(.

گذرا به مؤسسات خیریه در مصر- 3-5 نگاهی 
الجمعیه الشـــرعیه یکی از مؤسسات خیریه پیشرو مصر بود. این مؤسسه در جمعه  ی 
هر هفته به روســـتاییان فقیر غذا و پول می دادند. آن ها به بســـیاری از مردم به خصوص به 

کمک می کردند.  دختران یتیم برای خرید وسایل خانه برای تسهیل در ازدواجشان 
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کاستی های دولت را برای تأمین  که  کرده است  گروه تالش  برای بیش از 100 سال این 
کند. در نقطه  ی اوج خود این ســـازمان بیش از 1000 شعبه، 30  فقیرترین مردم مصر جبران 

کارنامه داشت.  کودک بی سرپرست را در  مرکز پزشکی و حمایت از 450000 
که دولت حســـنی مبارک، بســـیار ضعیف عمـــل می کرد، نقش  این مؤسســـه درزمانی 

بسیار حیاتی را در روستاهایی مانند ابو رواش بازی می کرد)77(.
کنار دو مؤسســـه خیریه  ی دیگر،یعنی » رســـاله« و »حیات الســـنه«،  ایـــن مؤسســـه در 
یه را  تقریبًا تمامی مناطق روســـتایی مصر و همچنین مناطق فقیرنشـــین قاهره و اســـکندر

پوشش می دادند.
الجمعیه الشـــرعیه و حیات الســـنه هر دو توســـط رهبران سرشـــناس مذهبی به وجود 
که مرســـی  آمدند و دیدگاه خود را بر پایه  ی ایمان قراردادند. اما پس از انقالب ســـال 2013 
گذاشـــته شـــد و حکومت به حکومت استبدادی ســـکوالر مصر تبدیل شد، این گونه  کنار 

گرفتند. گروه های ضد اسالمی قرار  سازمان ها موردحمله ی 
اگرچـــه دولـــت قـــادر به حل کـــردن مشـــکل فقر خود نیســـت امـــا بـــه تالش هایی که 
مؤسسات خیریه به خصوص سازمان های اسالمی، برای پر کردن خألها انجام می دهند 

مشکوک است.
گسترده را برای مبارزه  که اخوان المسلمین یک شبکه  رهبران مصر به خوبی می دانند 

کرده بود)77(. ران مبارک ایجاد  با فقر در دو
گروه هایـــی دیگر در مصر وجود  که چنین  عبدل الفتاح السیســـی به دنبال این اســـت 
یر  ز نداشته باشد. بعضی از مؤسسات سیاسی از فقر در جهات سیاسی استفاده کردند. و

که دیگر چنین اتفاقاتی نباید رخ دهد. کرد  اتحاد اجتماعی مصر اخیرًا اعالم 
ســـرکوب مؤسســـات خیریه به زودی پس از انقالب آغاز شد. یک ماه پس از حمالت 
نظامی وحشیانه  ی طرفداران مرسی، تمام فعالیت های اخوان المسلمین ممنوع شد و در 
که بودجه  ی خود  گروه و هر سازمانی  دادگاهی در قاهره دستور ضبط تمام دارایی های این 

گرفته بود صادر شد.  گروه  را از این 
هرچند که الجمعیه الشـــرعیه داشـــتن هرگونه ارتباط را با اخوان المسلمین تکذیب 
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کـــرد، بانـــک مرکزی تمـــام دارایی های این مؤسســـه و هزاران مؤسســـه مرتبط بـــا آن را در 
یستی  ر دســـامبر 2013 توقیف کرد؛ و در همان ماه گروه اخوان المسلمین یک سازمان ترو

اعالم شد.
اگرچه الجمعیه الشـــرعیه درخواســـت تجدید نظر به دادگاه داد و در آن برنده شد ولی 
یســـتی در افکار عمومی برای  ر گروه های ترو آثار برچســـب زدن این مؤسســـه به حمایت از 
گروه  گفته های یکی از اعضای مؤسســـه این  همیشـــه باقی ماند. به عنوان مثال بر اســـاس 

درحالی که حاضر از یک سوم ظرفیت سابق خود بهره می برد. 
گرفتند. یکی از  دیگر مؤسسات خیریه نظیر رساله نیز تحت تأثیر این اقدام دادگاه قرار 
که رساله جزوی از اخوان المسلمین است  که مردم فکر می کنند  ید  اعضای رساله می گو
کمک های مردمی برای ما سخت شده است. درحال  ری پول و  و به همین دلیل جمع آو
که مؤسســـه از داوطلبان  حاضـــر تمام کارهای رســـاله به داوطلبان متکی اســـت؛ تا جایی 

که برای عضو شدن در سازمان 130 دالر بپردازند.  می خواهد 
یســـت و ســـرکوب اســـالم سیاســـی، با حمایت هـــای مردم و  ر کمپیـــن دولت علیه ترو

چندین سازمان نیز همراه بود)77(.
درحالی که مؤسســـات خیریه در حال نزاع با دولت هســـتند مردم فقیر روســـتاها بدین 

کرد. کمک این سازمان ها زندگی خواهند  که چگونه بدون  می اندیشند 
بزرگ ترین نگرانی مردم در روستا، افزایش هزینه های درمانی است. هزینه های درمانی 
کز درمانی روســـتا که توســـط  در طول این چند ســـال، تقریبًا 2 برابر شـــده اند. همچنین مرا
کارکنان خود نیســـت و  الجمعیـــه الشـــرعیه اداره می شـــد، دیگـــر قـــادر به تأمیـــن حقـــوق 

کنند.  روستاییان مجبورند برای رفع بیماری های خود، به مناطق دیگر مسافرت 
گروه های اسالمی را که شامل 32  یه دارایی های پزشکی  بانک مرکزی مصر، در 14 ژانو

کرد. کارمند می شد، مسدود  بیمارستان با 5000 
کثر رهبران مذهبی  کردن اموال نبود و ا ســـرکوب ضد اسالمی فقط محدود به مســـدود 
که بزرگ ترین حامیان فقرا بودند، به اتهام رابطه با اخوان المسلمین در زندان به سر می برند.
تـــر در کنار دلتای نیـــل نیز، وضعیت به همین گونه اســـت. در فصل بهار  100 مایـــل باال
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 کمک های مالی و خیرات، رونق فراوان داشـــت ولی پس از انقالب دیگر چیزی 
ً
  معمـــوال

مشـــاهده نمی شـــود. در دیگـــر روســـتاهای منطقه که اخوان المســـلمین اقدامات بســـیار 
مهمی در تأمین غذا و ساخت مدارس و بیمارستان ها داشته نیز وضع به همین صورت 
است. اعضای آن یا متواری اند و یا زندانی. در حال حاضر نیز اخوان المسلمین به دنبال 
تأمیـــن بودجه بـــرای آزاد کردن اعضـــای زندانی خود اســـت و هزینـــه ای در جهت خیریه 

انجام نمی دهد. 
با توجه به وضعیت وخیم اخوان المســـلمین و 3 مؤسســـه خیریه  ی اصلی مصر، دیگر 
یـــه  ی محلی کوچک  گروه هـــای خیر گروه هـــا بریده اند و  مـــردم چشـــم امید خـــود را از ایـــن 
تشکیل داده اند. این گروه ها برای اتصال روستاییان نیازمند و کسانی که وضع مناسب تری 
گاز در روســـتا با  دارنـــد تـــالش  می کنند. در حال حاضر آن ها به دنبال رفع مشـــکل کمبود 
کمک همسایه  گروه ها به دنبال جا انداختن فرهنگ  گاز بوتان هستند.  تهیه  ی تانکرهای 
به همســـایه هســـتند. به نظر می رســـد جنبش هـــای محلی عالقـــه ای به ارتبـــاط با اخوان 
گروه های  المســـلمین و 3 مؤسســـه خیریه  ی اصلـــی ندارند و ترجیح  می دهنـــد به صورت 

کنند. کار  مستقل 
که در حال حاضـــر به صورت  یـــد  یکـــی از اعضای مؤسســـه الجمعیه الشـــرعیه می گو
که خیرین،  کرد  کمک خیرین به بیمارستان ها تالش  می کند و بیان  مستقل برای اتصال 
که به عنوان یک فرد مســـتقل  کنند به مـــن  بیشـــتر از این کـــه به مؤسســـات خیریه اعتمـــاد 

فعالیت  می کنم، اعتماد دارند)77(.
که با  کردن اموال 1055 مؤسســـه غیردولتی اســـت  بانک مرکزی مصر به دنبال توقیف 

اخوان المسلمین در ارتباط بوده اند)21(.
مؤسســـه ی الجمعیـــه الشـــرعیه، یکی از ایـــن مؤسســـات خیریه  ی مصر اســـت. البته 
یرا در حال حاضر این مؤسسه 1090 مرکز  اعتراضاتی در خصوص این سازمان وجود دارد. ز
نگهداری از نوزادان زودرس و 30 مرکز پزشـــکی در 18 استان دارد و به درمان بیماری های 
خاص ازجمله دیالیز و ســـرطان می پردازند. همچنین این سازمان از 450 هزار یتیم و 250 

هزار زن خدمت می دهد.
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مدیر مؤسســـه الجمعیه الشـــرعیه بیـــان  می کند که در حال حاضر دسترســـی آن ها به 
ز دوام  حســـاب های بانکی شـــان مســـدود شـــده و با ایـــن وضع ســـازمان بیش از چنـــد رو

رد. نخواهد آو
کشـــور مصر را  مؤسســـات الجمعیـــه الشـــرعیه، انصارالســـنه و المحمدیه 26% فقرای 

تحت پوشش خود دارند)21(.
کشـــور دیده می شود. این  رد پای الجمعیه الشـــرعیه در حدود 3000 شـــعبه در سراســـر 
مؤسســـه به عنوان مهم ترین مؤسسه خیریه  ی اســـالمی ازلحاظ قدرت اجتماعی سیاسی 
در مصر اســـت و بیشترین ســـهم از خدمات اجتماعی اسالمی در مصر را در اختیار دارد. 
کنترل  که  گروه به سختی به دست می آید اما برخی منابع معتقدند  آمار های رسمی از این 
332 مســـجد در اختیار این مؤسســـه است. رهبر مؤسسه در سال 2005، 20 برابر این رقم، 
که  کرد. این مؤسسه همچنین اعالم  می کند  یعنی چیزی در حدود 6000 مســـجد را اعالم 
که به 70 هزار پسر و دختر آموزش  43 مرکز برای آموزش واعظان و 1154 مرکز حفظ قرآن را 
می دهد دارا اســـت. این مؤسســـه همچنین خدمات کفن ودفن را به خانواده های نیازمند 

مصری می دهد)13(.
که، اهمیت الجمعیه الشـــرعیه در آن احســـاس می شـــود زمینه ی  مهم ترین زمینه ای 
پی، دیالیز، مرکز  گروه تخصصی عمل چشم، آندوسکو پزشکی است. این مؤسسه شامل 
ســـوختگی، بیمارســـتان مراقبت از بیماران سرطانی و یک مرکز شـــیمی درمانی در سراسر 
کز تخصصی بـــرای نگهداری  مصـــر می باشـــد. این مرکـــز همچنین شـــامل تعـــدادی از مرا
نوزادان زودرس در اســـت آن های بحیره، قاهره، جیزه، قلیبیه، مانوفیا، فیوم، کفرالشیخ، 
کز تولد  ســـوهاچ و ســـایر استان ها اســـت. بیمارســـتان »المزه« در نزدیکی قاهره، جواهر مرا
کز درمانی  کودک زودرس را تحت پوشـــش دارد. عالوه بر این مرا که 150  مؤسســـه می باشد 
کلینیک های 1 یـــا 2 اتاقه  ی چند منظوره با   

ً
کوچک )  معموال کلینیک  پیشـــرفته، صدها 

یر نظر الجمعیه الشرعیه وجود دارد)13(. کارمندان پاره وقت( در سراسر مصر ز
الجمعیـــه الشـــرعیه به طور گســـترده بـــه کمک های مردمی متکی اســـت. بســـیاری از 
کردن اموال خود  که به دنبال اهداء  کمک های مالی مؤسســـه از طریق ثروتمندان مصری 
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هســـتند، فراهم می شـــود. ازآنجایی که نام مؤسسه ی الجمعیه الشـــرعیه در میان مصریان 
بسیار پرآوازه است، خیرین به این مؤسسه برای اهدای اموال خود اعتماد  می کنند)13(.
کارکنان پشـــتیبانی )پرستاران، تکنسین، دستیاران اداری( به طور  درحالی که برخی از 
کز کار  می کنند اما برخی از دکتر ها و متخصصان به دنبال منافع شخصی  تمام وقت در مرا
کنند اما  کلینیک ها ســـعی  می کنند با این عوامل برخورد  کز هســـتند. مدیریت  در این مرا
کاری بســـیار  ردن دکتـــر و متخصص جدید باتجربه و آشـــنا بـــه بیماری های منطقه ای  آو

کار از ابتدا است)13(. دشوار و به معنای شروع 
کاروان های پزشکی را به سراسر مصر اعزام  همچنین الجمعیه الشـــرعیه از سال 2004 
کـــه معادل 43000 مورد  کاروان ها دو بـــار در هفته به مناطق محروم می روند   می کنـــد. این 

معاینه در سال می شود.
موارد دشـــوار و نیازمند دســـتگاه های تخصصی تر )مانند عمل هـــای جراحی و ...( به 

بیمارستان های مجهزتر فرستاده  می شوند. 
بعد از انقالب مصر، الجمعیه الشـــرعیه به دلیل اتهام به ارتباط با اخوان المســـلمین، 
یر نظر 2 سازمان الجمعیه الشرعیه  گرفت. دولت تعدادی از مؤسسات ز تحت فشـــار قرار 
کرد و پروفایل ها و سایت های آن ها را مسدود و محل های آن ها را  و انصارالســـنه را توقیف 
تحـــت تعقیب ارتـــش قرار داد. در ژوئـــن 2014 الجمعیه الشـــرعیه از اتهامات تبرئه شـــد و 

اجازه  ی ازسرگیری فعالیت ها به آن داده شد.
بااین حال دولت یک دســـتگاه قضایی را برای کنترل امور مربوط به مؤسســـات خیریه 
گرفتن  کرد و همه  ی واعظان را به  کنترل خود را بر مساجد بیشتر  قرارداد. همچنین دولت 
بردی  کار گزارشـــات حـــدود 12000 برنامه ی  کرد. بر اســـاس  مجـــدد مجوز از دولت مجبور 

پیشنهادی، به دلیل ارتباط با فعالیت های سیاسی از طریق دولت لغو شد)13(.
از ســـوی دیگر نرخ رشـــد جمعیت مصر 88% در ســـال های 1975 تا 2001 بوده است. 
یزی های  کن، بـــه دلیل نرخ رشـــد جمعیتی بـــاال و عـــدم برنامه ر قاهـــره بـــا 18 میلیون ســـا

برو است)40(. مناسب با فقر شدیدی رو
یر 5  کودک ز کشـــور بســـیار فاجعه بار اســـت. مصر 8 میلیون  کودکان در این  وضعیت 
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سال دارد. نرخ مرگ ومیر مادران و آمارهای طالق و ازدواج های غیررسمی بسیار باال است 
کودکان بی سرپرست رو به افزایش است. و به همین نسبت آمار 

جمعیت 93 میلیون نفر 	 
یر 15 سال %31.8 	  جمعیت ز
ز %34.1	  کمتر از یک دالر در رو جمعیت با درآمد 
ز %45	  کمتر از 2 دالر در رو جمعیت با درآمد 
کمتر از 5 سال 35 در 1000 نفر	  کودکان  نرخ مرگ ومیر 
پا	  کودک 20 برابر ارو نرخ مرگ ومیر مادر و 

به طـــور رســـمی 6500 یتیم در 238 مرکـــز قانونی در مصر نگهداری  می شـــوند. به دلیل 
کز ثبت نشده و غیرقانونی آمارها بیشتر از این تعداد به نظر می رسند.  وجود مرا

به طورکلی سازمان ملل آمار یتیم ها در دنیا را 150 میلیون تخمین زده است. این عدد 
در مصر بین 500 هزارتا 1 میلیون تخمین زده شده است)40(.

مصر یکی از 10 کشـــور کم درآمد و فقیر جهان اســـت که نرخ مرگ ومیر بسیار باالیی را در 
کودکان و مادران دارد. اما این آمار به خصوص در سال 2012 به سرعت کاهش یافته است. 
کمتر از 4% باالی  یر 15 سال هستند و  کشـــور مصر ز تقریبًا نیمی از جمعیت 93 میلیونی 
یســـم، پرداختی های  60 ســـال ســـن دارنـــد. اقتصـــاد مصر بـــه 4 منبع وابســـته اســـت. تور
یـــر خط فقر از  کانال ســـوئز و نفت. تعداد جمعیت ز شـــهروندان مصـــری در خارج کشـــور، 

سال 2000 میالدی در حال افزایش است.
شـــهروندان  مصـــری  از تحصیل و مراقبت های بهداشـــتی رایگان بــــهره مند هــــستند، 
ضمن ایــــن که بــــرای فــــارغ التحصیالن نــــیز ضمانت شـــغلی  وجود دارد. بااین حال، ارائه 
این گونه خدمات در ســـطح پائینـــی صورت می گیرد و هزینه های پنهان بســـیاری، مانند 
گردیده  صرف زمان انتظار، وجود  دارد. انتقال  از نظام سوسیالیستی به نظام بازاری باعث 
یـــت جمعیت فــــاقد طرح های پشـــتیبانی  واقعی  باشـــند. بخشـــی از سیاســـت های  کثر ا
اجتماعـــی بـــه تـــالش بـــرای ســـازمان دهی  مجدد  رفـــاه  و کمک بـــه جوانان بیـــکار جهت 
خوداشتغالی، مربوط می شود. اقداماتی  درراه است تا نظام بیمه درمانی و تأمین اجتماعی 
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در سطح ملی پایه گذاری شوند)125(.
تالش هـــا از  ســـوی ســـازمان های غــــیردولتی درزمینـــۀ تأمیـــن  رفـــاه اجتماعـــی  به طور 
پراکنده ای  صورت می گیرند. عالوه بر مؤسسات و انجمن های  مردمی  که به ارائه خدمات 
می پردازند، بازگشـــت به نوع دوســـتی در مفهوم سنتی آن یعنی  نیکوکاری  و سرپرستی فقرا 

با سرعت بیشتری صورت  می گیرد.
یژه  کن در مناطق  فقیرنشـــین، به و گروه های اســـالم گرا در ارائه  خــــدمات  بــــه مردم ســـا
درزمینه هـــای بهداشـــتی و آموزشـــی، فعـــال بوده انـــد. ایـــن امـــر نقطه شـــروع مهمـــی برای 
گروه هـــا  در  دهـــه گذشـــته قلمداد می شـــود. بااین حـــال، پس  از  اعــــمال  محبوبیـــت ایـــن 
گروه های  اسالم گرا  از سوی دولت، چنین اقـداماتی  تـا  اندازه  مــــحدودیت هایی پرفعالیت 

کاهش یافته اند. قابل توجهی 
کشـــور  بوده اســـت. در حال  مصـــر از دیربـــاز شـــاهد انجمن های داوطلبانـــه در داخل  
که  بیشـــتر آن ها بــــه فــــعالیت های   حاضـــر، بیش از 25 هزار  انجمن  در مصر  دایر  هســـتند 
بشردوســـتانه مشـــغول هســـتند. این انــــجمن ها اغــــلب کوچک و محلی بوده و هیچ یک 
کم بـــه راین انجمن ها به طرز   دارای اعضای پرشـــمار نمی باشـــند. پس  از  1964، قانون حا
که  کید داشـــته  اســـت. در  ســـال 1999، قانـــون جدیدی  کنترل  دقیق  دولت تأ روشـــنی  بر  
یب اما سال بعدازآن، خالف   انعطاف پذیری نسبتًا بیشتری را از خود نـشان مـی داد، تصو
مقررات  مجلس  اعالم شـــد، درنتیجه قانون سابق به قوت  خود  پابرجا مانده  است. قانون  
یست و مردم، مورد مخالفت واقع  مذکور  از  سوی بسیاری از انجمن های طرفدار محیط ز

کنند)125(. یرابه آن ها اجازه نـمی داد مـواضع سیاسی اتـخاذ  گردید، ز
انجمن های ملی قابل توجه در مصر را اتحادیه های  حرفه ای پزشکان، وکال، معلمین، 
کرده و  رزی و غیره تشـــکیل می دهند. آن ها برای اعضای خـــود تبلیغات  کشـــاو مقامات 
گـاهی نیز نقشی را در عرصه های سیاسی ایفا می کنند. سیاست های داخلی آن ها بیشتر 
گرایـــش  اصلی در این میان به ســـمت  منعکس کننـــدۀ ســــیاست های مــــلی آن ها بوده و 
رقابـــت بین حزب دموکراتیک ملی و اســـالم گرایان بوده اســـت. قوانیـــن محدودکننده ای 
گاهی بـــه دلیل نقض ایـــن قوانین،  پرفعالیـــت  اتــــحادیه های تخصصـــی نظـــارت دارند و 
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فعالیتشان از سوی  دولت  به حـالت تـعلیق درمی آید)125(.
شـــکاف عظیمی میان افراد  بــــسیار  ثروتمند و بــــسیار  فقیر  وجود  دارد. در فرهنگ این 
یردســـتان در شیوه  بوم، احترام به افراد  ثروتمند  و قدرتمند از ســـوی فقرا، ضعیفان و ز مرزو
کـــردن، ایســـتادن و رضایت منـــدی آن ها  وجــــود   دارد. اخــــتالفات بیـــن افراد و  صحبـــت 
خانواده ها در  مصر ممکن است به  میزان  درآمد یا منبع درآمد آن ها بـستگی  داشـته  بـاشد. 
البته الگوی مصرف خانه، خودرو، لباس، زبان، تحصیالت، موســـیقی و مانند آن را نیز 
کـــره  در مراســـم قبـــل از ازدواج، تمامی این   می تـــوان منشـــأ ایـــن اختالفـــات  دانســـت. مذا
اخــــتالفات  ســـلیقه ای  و درآمد را  پیش  می کشـــد. آنچه در مصر کمتر دیده  می شود، توجه  
که می تواند طبقات اجتماعی بــــالقوه را بـه طبقات  عمیق به اختالفات طبقه ای اســــت 
کند. آنچه در بین مردم پســـندیده  یا ناپســـند  نامیده  می شود، به  اجتماعی بالفعل  تبدیل  
یجی شـــرایط زندگی در مصر  میـــزان  بحث  از  آن در اجتماع بســـتگی  دارد. بهتر شـــدن تدر
بدین معناســـت که طبقه متوســـط به طور نســـبی رو  به  ترقی بوده، درحالی که شکاف بین  
گـــزارش نهادهـــای دولتی، یک ســـوم از  طبقـــات  بـــاال  و پائیـــن  رو به افزایش  اســـت. طبق  
یرخط فقر به ســـر می برند. جمعیت رو به رشـــد  طبقه  متوســـط، به  خانه،  جمعیت مصر ز
اتومبیل، ازدواج و تشکیل خانواده اشتیاق نشان داده، ضمن ایــــن که  تــــوانائی  آن ها  در  به  

ردن این موارد در حال افزایش است)125(. دست  آو
یادی دارد، بیـــن ایمان و  که مذهـــب ارزش و تأثیر بســـیار ز کشـــور هایی نظیـــر مصر  در 
پیشـــرفت رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد به گونه ای که اساســـًا مصری ها، چه مســـلمان و چه 

کمک های انسان دوستانه دست می زنند)71(. مسیحی، با تحریک مذهب به 
بـــر اســـاس اولیـــن تحقیـــق جامع در رابطـــه بـــا انسان دوســـتی در مصر در ســـال 2007، 
کمک های انســـان دوســـتانه در مدت یک ســـال در مصـــر حـــدود 5.454.022.706 پوند 
مصـــری )حدود یـــک میلیارد دالر( محاســـبه شـــد. درحالی که مقـــدار حقیقـــی، به دلیل 
فرهنگ پنهان کاری کمک ها،   می تواند حتی بیشـــتر از این ها باشـــد. در یک نظرسنجی از 
کمک های  بخشـــندگان )که از 2000 نفر انجام شـــد( 95/8 % از آن ها دوســـت نداشـــتند 
کمک های مخفیانـــه را دارای ثواب و اجر  آن هـــا فاش شـــود. همچنین نیمی از این افـــراد 



کشور مصر  /  71 فص  سهم  ودعیت مهجهد وقف و امور خیریه در 

تری می دانستند. معنوی باال
کردن فقر در مصر  یشـــه کن  کمک های انســـان دوســـتانه برای ر سیاســـت اصلی ایجاد 

است.
کمک هایی نظیر زکات و اوقاف،  بـــا توجه به فرهنگ مذهبی مردم مصر در پرداخـــت 

کند)71(. دولت مصر از این پتانسیل برای پیشرفت اجتماعی   می تواند استفاده 
که مردم را به پرداخت زکات  گذشـــته فتواهای بســـیاری صادرشـــده اســـت  ران  در دو
کـــه به جای چندین بار  کرده و همچنیـــن از مردم می خواهد  یق  برای بازســـازی مصر تشـــو

کنند. یارت مکه، هزینۀ آن را در محل های موردنیاز در مصر خرج  ز
کز و  که به وقف های خود را به مرا  بر اســـاس مطالعات انجام شـــده، مردم عالقه دارند 

سازمان های مذهبی بدهند)71(.1

3-3 -)CAF( گزارشات موسسه خیریه حامی خیریه ها
گزارش منتشـــر شده توسط موسسه خیریه حامی خیریه ها )CAF( در سال  با توجه به 

یر است: 2015 وضعیت مصر در امور خیرخواهانه و بشردوستانه به صورت ز
کار داوطلبانـــه رتبـــه 135 را در بیـــن کشـــور های جهـــان دارد.  مصـــر در وقـــف وقـــت و 
کمک به خیریه ها رتبه 111 را  کمک به افراد ناشناس و غریبه رتبه ی 80 و در  همچنین در 

کرده است و در مجموع این عوامل در رتبه 112 جهان قرار دارد)125(. از آن خود 

کشور مصر- 3-3 کن مذهبی شاخص  مساجد و اما
کامل مســـاجد دولتی را به  زارت اوقاف اداره  که و در مصر 170 هزار مســـجد وجود دارد 
عهده دارد. درواقع در مصر مساجد به دو طریق دولتی و خصوصی اداره می شوند. مساجد 
یر نظر  دولتی با مســـاجد خصوصی ازلحاظ نحوه اداره متفاوت اند. اداره مســـاجد دولتی ز
دولت اســـت و فعالیت های سیاســـی و مذهبی این مســـاجد، از طریق امامان جماعت 
تنظیم می شود. اما اداره امور مساجد خصوصی به عهده افراد خصوصی و جمعیت های 

1. در زمینه ی ودعیت مهجهد اوقاف و امورخیریه کشـــور مصر، علیرغم جستجههایی که در اینترنت صورت پذیرفت، به دلی  محدودیت 
های دسترســـی منابع و همچنین عدم انتشـــار اطالعات مگید از طرف کشـــور مـــورد مطالعه، مطالب کاملتری یافـــت نگردید و تکمی  

اطالعات مهجهد، نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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محلی است.
گســـترش فرهنگ اســـالمی در میان  که وظیفه  زارت اوقاف مصر  بخش امور مذهبی و
جوامع مســـلمان را بر عهده دارد از ســـه دپارتمان مساجد و امور قرآن، امور وعظ اسالمی و 
کنترل  امور اوقاف تشکیل شده است. دپارتمان مساجد و امور قرآنی مسئولیت نظارت و 
بر مساجد سراسر کشور و انتشار کتاب قرآن را برعهده دارد. دپارتمان امور وعظ نیز مسئول 
کتب اســـالمی، می باشـــد. همچنین این  تهیه  ی حقوق واعظان، آموزش آن ها و انتشـــار 
کز در حال آموزش  که این مرا دپارتمان، 18 مرکز فرهنگی اســـالمی را در مصر اداره  می کند 
که به دروس اســـالمی عالقه مندند.  کســـانی هســـتند  فارغ التحصیالن دانشـــگاه االزهر و 
کنترل درآمدهای وقفی و مصـــرف آن ها از طرف واقفان را بر  کار  دپارتمـــان امـــور اوقاف نیز 

عهده دارد.1
کـــه متولی اصلـــی مدیریت امور مســـاجد  زارتخانه  دپارتمـــان مســـاجد و امـــور قرآنـــی و
کشور و ارائه طرح های ساخت وساز  محسوب می شود، وظیفه آمایش و جانمایی مساجد 
که متقاضی  کن را برعهده دارد. این بخش همچنین به مساجد دولتی  و معماری این اما
تغییرات ساختار مدیریتی و خودگردان شدن هستند نیز، مجوزهای الزم را اعطا می کند.

یخی و دیدنی مصر  این دپارتمان همچنین مســـئولیت حفظ و نگهداری مســـاجد تار
گردشـــگران خارجـــی دارد را با همکاری  که تأثیر شـــگرفی در توســـعه اقتصـــادی و جذب 

کشور مصر، بر عهده دارد. زارت آثار باستانی  و
که در تمامی مساجد اجرا  می شوند  همچنین برای درس ها، سمینار ها و جشن هایی 
یافت شـــود. ایـــن اجازه نامه ها توســـط دبیر فنی  کتبـــی در زارتخانـــه اجازه نامـــه ی  بایـــد از و
زارت اوقاف  اطالعات مذهبی اعطا می شـــود. بر اساس ماده 238 قانون اساسی مصر، و
زارت خانه  کارمندان مســـاجد اســـت. همچنیـــن ایـــن و مســـئول انتصـــاب روحانیـــون و 
کارمندان را نیز برعهده داردکه این امر   می تواند  وظیفه ی تعیین صالحیت این روحانیون و 

کشور شود. کاهش استقالل سخنرانان و روحانیون این  باعث 

1. در زمینه ی ودعیت مســـاجد و اماکن مذهبی  کشور مصر، علیرغم جســـتجههایی که در اینترنت صورت پذیرفت، به دلی  محدودیت 
های دسترســـی منابع و همچنین عدم انتشـــار اطالعات مگید از طرف کشـــور مـــورد مطالعه، مطالب کاملتری یافـــت نگردید و تکمی  

اطالعات مهجهد، نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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یـــج فرهنگ و  زارت اوقـــاف مصـــر ایجاد بســـتر مناســـب جهت ترو از وظایـــف دیگـــر و
که با انتشار کتب مرتبط با  یژه در میان قشـــر جوان جامعه اســـت  ارزش های اســـالمی به و
ز دنیای اسالم  تعالیم اســـالمی و برگزاری جلسات و سمینارها با موضوعات مختلف رو

جهت رسیدن به این مهم تالش می کند.
زارت اوقاف و امور اســـالمی مصر، بودجه اختصاصی از ســـوی  اولین منبع درآمدی و
زارت اوقـــاف بر درآمد های  زارتخانه تعلـــق می گیرد. همچنین و که بـــه این و دولت اســـت 
کـــردن آن را نیز کنترل  می کند. بر اســـاس  یـــت دارد و نحوه  ی خرج  اوقـــاف نظـــارت و مدیر
زارت اوقاف، ســـازمان اوقاف مصر می باشـــد. این  قانـــون 1946/44 منبع دیگر درآمدی و
کل درآمد خالص حاصل از اداره و اجاره موقوفات و رقبات  کســـر 15% از  ســـازمان بعد از 

زارت اوقاف می دهد. آن ها مابقی درآمد ها را به و
همچنین ســـازمان اوقاف ممکن اســـت 10% از درآمد خالص را برای ســـرمایه گذاری بر 
کند و حتی ممکن اســـت 15% از درآمدها را برای تعمیرات و  روی طرح های پربازده رزرو 
زارت  کســـب اجازه از ســـوی و که همه ی این موارد باید با  کند  نگهداری موقوفات، خرج 

گیرد. اوقاف و امور اسالمی انجام 
درآمدهای سازمان اوقاف و امور اسالمی حاصل از این منابع، صرف این موارد می شود:	 
کن مذهبی	  ساخت، تجهیز و نگهداری مساجد، حسینیه ها و اما
نظارت و مدیریت بر درآمدهای بخش اوقاف و امور خیریه	 
یج فرهنگ اسالمی و تأمین امام جماعت مساجد	  ترو

یباترین و مهم ترین مســـاجد کشـــور مصر می توان مسجد جامع االزرق، مسجد ابن  از ز
که هـــم از لحاظ  کـــرد چرا  طولون، مســـجد ســـلطان حســـن، و مســـجد ابولعباس اشـــاره 
یخی در مصر شاخص هستند. به منظور آشنایی  یت فرهنگی و تار معماری وهم از نظر هو
یژگی های  بیشـــتر با این مســـاجد، در ادامه ایـــن بخش به توضیح مختصـــری در رابطه با و

مساجد مذکور پرداخته شده است.

مسجد جامع االزرق- 3-3-1
یخی قدیمی مصر به شمار  مســـجد جامع االزرق معروف به نام آق ســـنقر از مساجد تار
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ران عصر مملوکی باز می گردد. این مســـجد در خیابان  که زمان ســـاخت آن بـــه دو می رود 
که به دلیل آنکه رنگ آن آبی است با نام  یر نزدیک منطقه القلعه واقع شده است  باب الوز
مســـجد جامع »االزرق« نیز شـــناخته شـــده اســـت. مســـجد جامع از معماری بی نظیری 
ران مملوکی اســـت که در زمـــان حکومت محمد بن  برخوردار اســـت و تجســـم خـــالق دو

قالون ساخته شده است.
کاشی و سرامیک رنگانگ پوشیده شده است  دیوارهای دوطرف محراب تا سقف با 
کاشـــی های ترکیـــه اســـت. این مســـجد از یک صحـــن روباز  کاشـــی های آن از بهتریـــن  و 
تشـــکیل شده اســـت که چهار ستون دارد و ستون بزرگ آن رواق قبله است و منبر مسجد 
که با  یکی از قدیمی ترین منابر مرمری اســـت. مناره های مســـجد به قدری بی نظیر است 
ســـایر مناره های عصر مملوکی متفاوت اســـت و مناره ها از سه طبقه تشکیل شده است 
که طبقه اول آن دارای شـــکل استوانه ای است. مردم مصر در حرکت انقالبی خود نجات 
زارت  که و کردند  آثار باســـتانی و حمایت از این مســـجد باستانی را خواستار شده و اعالم 

آثار باستانی نسبت به اینگونه اقدامات بی توجه است.

شکل 3-3: مسجد جامع االزرق
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مسجد ابن طولون- 3-3-1
مســـجد»احمد بـــن طولون« معروف به »جامـــع احمد بن طولون« یکـــی از قدیمی ترین 
یخی مصر است که بافت باستانی خود را حفظ کرده است. مناره این مسجد،  مساجد تار
تنها مناره قدیمی مصر به شمار می رود که طبق مناره بزرگ مسجد سامرا به شکل حلزونی 

ساخته شده است.
کوه »یشکر« ساخته شد. معماران هم در  این مســـجد سال 263 هجری قمری بر روی 
ساخت این مسجد از آجر قرمز استفاده کردند و فقط محراب آن را با سنگ مرمر ساختند، 
یرا ســـنگ مرمر در برابر آتش مقاوم نیست. در ساخت این مسجد از معماری عراقی بهره  ز
یخ ساخت به  گرفته شـــده است و در رواق شرقی مسجد بر تابلوی مرمری نام سازنده، تار

کوفی درج شده است. خط 

شکل 3-4: مسجد احمد بن طولون

مسجد سلطان حسن- 3-3-3
که در ســـال 762 قمری برابر با سال  مســـجد سلطان حسن مسجدی است در قاهره، 
که  1361 میالدی ساخته شده است. در این مسجد چهار اتاق بزرگ طاق دار وجود دارند 
بـــه حیـــاط اندرونی باز می شـــود و از آن ها همچون شبســـتان و جایـــگاه موعظه بهره گیری 
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می شـــود. ابعاد اصلی این مســـجد 150 متر در 68 متر اســـت. این ســـاختمان مســـاحتی 
که درازای آن در امتداد قبله قرار دارد. مستطیل شکل دارد 

شکل 3-5: مسجد سلطان حسن

مسجد ابولعباس- 3-3-1
یه مصر واقع شده است.  یباترین مسجد در اسکندر یخی ترین و ز مسجد ابولعباس تار
ابو آل عباس مورسی   در ســـال 1775 بر روی آرامگاه محقق روحانی إل

ً
این مســـجد اصوال

)1219.1286( ساخته شده است و چشم انداز آن به طرف بندرگاه شرقی می باشد.
مناره ی این مســـجد که در ضلع شـــمالی آن قرار دارد,72 متر می باشـــد. از آنجایی که 
کرفته است، مســـجد و تمام بناهای  گاه شرقی قرار  این مســـجد در نزدیکی ســـاحل بندر 
یا قابل مشـــاهده اســـت. این مســـجد دارای دو درب  همســـایه ی آن بـــه طور واضـــح از در
رودی اســـت، یکی از ســـمت شـــمال و دیگری از سمت شرقی اســـت. در بخش اصلی  و
مســـجد، هشـــت گوش آن با دیواره های داخلی از نوع سنگ مصنوعی است. منبر دارای 
که در باالی آن با طالی فرانسوی نگاشته شده است. یک مکان  اشـــعاری از قرآن اســـت 
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که طبق روایات افسانه ای این محل  دیگر به نام mayda در بخش غربی مســـجد قرار دارد 
مخصوص عبادت برای زنان بوده است.

شکل 3-6: مسجد ابولعباس





| فصل چهارم |

 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف 
کشور مصر و امور خیریه در 





کشور مصر- 1 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
کشـــورهای  یکـــی از موضوعات مهم برای شـــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در 
یگران فعال در این حوزه است. این موضوع ازآن جهت  مختلف شـــناخت ســـاختار و باز
یگران فعال در زمینه های مختلف و بررسی و  که با شناخت انواع باز مورد اهمیت اســـت 
ردهای هـــر یک از این  که انجـــام می دهند، می توان از دســـتاو تحلیـــل نـــوع فعالیت هایی 

ری جست. کرد و از تجربیات ناموفق آن ها دو یگران استفاده  باز
کنشـــگران فعال در ســـه بخش وقـــف وامور خیریه،    در ایـــن فصل پس از معرفی انواع 
یگران  کـــن متبرکه، قرآن و فعالیت هـــای مذهبی به شناســـایی و تحلیل باز مســـاجد و اما
که در وقف و امور خیریه کشـــور مصر ایفـــا می کنند، پرداخته  مختلـــف با توجه به نقشـــی 
یگـــران به همـــراه نـــوع ارتباطات آن   شـــده اســـت. ســـپس نگاشـــت نهادی تمامی این باز
یگران و مجموعـــه فعالیت ها، اهداف،  ترسیم شـــده اســـت و پس ازآن، هر یک از ایـــن باز

یت، چشم انداز، ساختار و ... آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد. مأمور

کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه- 1-1 انواع 
رودی ها )منابع( و یا  که می تواند بر و گروه و یا سازمانی  کنشـــگر، عبارت اســـت از فرد، 
بروندادهـــای یک سیســـتم تأثیـــر بگذارد و یـــا از خروجی هـــا و بروندادهـــای آن )خدمات، 
کنشـــگران به چهار  دســـته اصلی  گزارش  محصـــوالت، پیامدها و ...( تأثیر پذیرد. در این 

تقسیم می شوند:
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سیاست گذار- 1-1-1
کسب وکارها و  که باید توسط دولت،  که برنامه هایی  یک سیاســـت گذار نهادی است 

غیره دنبال شود را تعیین می کند. 
سیاست گذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که  به واسطه آن دولت به منظور 
ارائه پیامد )تغییرات مطلوب در دنیای واقعی(، چشم انداز سیاسی خود را به برنامه و عمل 
تبدیل می کند. لذا سیاست گذاری، کارکرد اصلی هر دولت می باشد. به طور کل، سیاست 
می تواند شـــکل های مختلفی به خود بگیرد مانند سیاســـت های غیر مداخله ای، تنظیم، 

یق تغییرات داوطلبانه )مانند کمک های مالی( و ارائه خدمات عمومی. تشو

وزارت اوقاف	 

که به سازمان اسالمی  زارت اوقاف از اواخر دهه  ی 1950، درآمد های خیریه و اوقاف  و
کرده است. بر اساس قوانین 1959/292، 1960/157 و  مصر بخشیده می شد را مدیریت 
زارت  کشـــور مصر نیز شـــد. ایـــن و 1996/238، ایـــن امور شـــامل مســـاجد وقف شـــده ی 
گواهینامه( بـــه واعظان و روحانیان  همچنین مســـئول آموزش و تأییـــد صالحیت )دادن 
زارت اوقاف تمام  زارتخانه اســـتخدام  می شوند نیز می باشـــد. و که توســـط خود و مســـاجد 
کنترل  می کنـــد. این اختیار  فعالیت های مســـاجد، حســـینیه ها و مکآن های مذهبـــی را 
کند. از این نظر این  که صالحیت این امور و فعالیت هـــا را تصدیق  زارت اوقاف اســـت  و
کشـــور بازی  می کند. این امر باعث  ســـازمان نقش محدودکننده ای را در فضای اسالمی 
می شود که در هنگام فعالیت ها و برخوردهای رو درروی فعاالن اسالمی و عموم، تنش ها 

گردد)8(. کاهش یافته و ارتباطات منظم 
کردن آن را  زارت اوقـــاف بر درآمد های اوقاف نظـــارت و مدیریت دارد و نحوه  ی خرج  و
کـــردن درآمد ها در هر  زارت اوقاف، حق خرج  نیـــز کنترل  می کند. بر اســـاس قانـــون 547 و
کنترل،  زارت همچنین وظیفه ی ساختن،  که مورد صالح خود باشد را دارد. این و بخش 
زارت  که توسط و نظارت و نگهداری مساجد وابسته به دولت را دارد. با توجه به دستوری 
که در تمام  گروهی ها و جشن هایی  اوقاف در 1997 صادر شد، برای تمام درس ها، درس 
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یافت شـــود. این اجازه نامه ها  کتبی در زارت اجازه نامه ی  مســـاجد اجرا  می شـــوند باید از و
زارت  کارمندان و که  توسط دبیر فنی اطالعات مذهبی اعطا می شود. این در حالی است 

یافت چنین اجازه نامه هایی را ندارند)8(. اوقاف و واعظان االزهر اجازه  ی در
زارت اوقـــاف همچنیـــن بر انتصـــاب روحانیـــون و واعظان نظارت  می کنـــد و آن ها را  و
به وســـیله ی آمـــوزش، آمـــاده  می کند. ایـــن وظیفه نیـــز طبق قانـــون شـــماره  ی 1960/157 

ابالغ شده است.
کاهـــش روحانیون مقابله  می کند. مثـــاًل از فارغ التحصیالن  زارت اوقـــاف با فقدان و  و

کنند. کنترل  کشور  کوچکی را در  که مساجد  دبیرستان االزهر می خواهد 
کارمندان مساجد  زارت اوقاف مســـئول انتصاب روحانیون و  بر اســـاس قانون 238، و
کارمندان  زارت خانه وظیفه ی تعیین صالحیت این روحانیون و  اســـت. همچنین این و
که مســـاجد را  کارمنـــدان قضایی  را دارد. ایـــن قانـــون همچنیـــن یک مفهـــوم جدید برای 

کرد. گزارش  می کنند معین  نظارت و تخلفات را 
یند که این قانون، با توجه به این که شـــأن سخنرانی و  برخی از محققان اســـالمی می گو
که بـــه مجوز های دولتـــی نیـــاز دارد، کاهش می دهـــد،   می تواند  امامـــت را بـــه یک شـــغل 

کاهش دهد)8(. استقالل سخنرانان و روحانیون را 

سازمان اوقاف مصر	 
زارت اوقاف مصر اســـت باهدف جلب  یر نظـــر مســـتقیم و که ز ســـازمان اوقـــاف مصر 
که در آتی به شـــرح  ســـرمایه و ســـرمایه گذاری صحیح و تولید ثروت تشکیل شـــده اســـت 

خدمات و مناطق مورد سرمایه گذاری و سایر امور مرتبط به سازمان رسیدگی می شود.
زارت اوقاف  ســـازمان اوقـــاف وظیفه  ی مدیریت درآمدزایی و ســـرمایه گذاری را بـــرای و
زارت بتواند به اهداف خود  زارت اوقاف کند تا و ترین درآمد را نصیب و انجام می داد تا باال
زارت اوقاف اساســـًا مســـئول مســـاجد و  یت های مذهبی بود، برســـد. و کـــه تمرکز بر مأمور
کل درآمد خالص  کسر 15% از  مصالها می باشـــد. بر اساس قانون، ســـازمان اوقاف بعد از 
زارت اوقاف می دهد.  اوقـــاف برای انجـــام مدیریت و تالش خـــود، مابقی درآمد ها را بـــه و
همچنین ســـازمان اوقاف ممکن است 10% از درآمد خالص را برای سرمایه گذاری بر روی 
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زارت اوقاف ممکن است)74(. کار با اجازه ی و که این  کند  طرح های پربازده رزرو 

کمیته  ی امور مذهبی، اجتماعی و اوقاف	 
ییس جمهور  که از طرف مجمع مـــردم یا ر ایـــن کمیتـــه درباره ی موضوعات مختلفـــی 
کمیته  گفتگو  می کنـــد. بر اســـاس آیین نامه ی مجمع مـــردم،  درخواســـت شـــود، بحث و 
یر را بررسی و  اســـناد قوه  ی مقننه، اســـناد حواله ای و تصمیمات اخذشده در زمینه های ز
در صورت نیاز در آن ها تجدیدنظر  می کند)8(. امور مذهبی، وعظ، مساجد و مکآن های 
مذهبی - رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، خانواده و کودکان، توان بخشـــی اجتماعی و 
مشـــکالت- امنیت اجتماعی و آســـایش اجتماعی - سازمآن های خیریه و اجتماعی - 
یزی اجتماعی، تحقیقات اجتماعی، پیشـــرفت اجتماعی - آموزش های شغلی،  برنامه ر
جابه جایی ها، انتصابات - مراقبت در جانشـــینی ها، خانواده های مبارزان و شهیدان - 
که مرتبط به مســـائل اجتماعـــی، مذهبی، اوقاف و  امـــور خیریه و وقف - هر امور دیگری 

گری را در امور وقف و خیریه انجام می دهد. االزهر می شود. این نهاد وظیفه ی تسهیل 

وزارت امور اجتماعی	 
کشـــور مصر ایجاد شـــد و  زارت خانـــه باهدف حفاظـــت از ابعاد اجتماعی امور  ایـــن و
زارت همچنین  فعالیت های خود را درراه خدمت به شهروندان مصری اختصاص داد. و
یـــه نظـــارت و  برنهادهـــای اجتماعـــی و برخـــی از ســـازمآن ها و همچنیـــن مؤسســـات خیر

قانون گذاری  می کند)112(.
زارت یک طرح  زارت مجوز ایجاد مؤسسات خیریه را صادر  می کند. در سال 2002 و و
پیشنهادی را برای قوانین و شرایط ایجاد مؤسسات خیریه ایجاد کرد و ازآن پس نهادهای 
خیریه می بایســـت بر اســـاس این چهارچوب و با توجه بدان شـــرایط مؤسســـات خود را 

ایجاد کنند.

تنظیم گر- 1-1-1
که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندی های  گونـــی از ابزارهاســـت  گونا تنظیـــم مجموعـــه 
گونی به وجود  گونا کارکردهای تنظیم گر بنا به دالیـــل  شـــرکت ها و مـــردم را تنظیم می کنـــد. 
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آمده اند از جمله:
تعییـــن حقـــوق و مســـئولیت های هر یـــک از موجودیت هـــای جامعه به منظـــور تحقق 	 

اهداف توسعه پایدار
تنظیم استانداردهای صنعتی	 
ری مالیات ها و دیگر درآمدها و ...	  جمع آو

به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیم گر، بررسی انواع روش های تنظیمی مفید خواهد 
کلی انواع تنظیمات عبارت اند از: بود. به صورت 

فرمان و کنترل: تنظیم دستور و کنترل نوعًا وضع/ تحمیل  استانداردهای حمایت شده 	 
توســـط مصوبات قانونی اســـت، هرگاه استانداردها سازگار نباشـــند. بنابراین، قانون به 
عنـــوان منع یا اجبار فعالیت های معینی به کار می رود. اســـتانداردها می تواند از طریق 
قانون گذاری یا تنظیم کنندگانی که به واسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت 

دارند، تنظیم شود.  
یکرد 	  یکرد می توانـــد به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی رو خـــود- تنظیمی: ایـــن رو

دســـتور و کنتـــرل تلقی شـــود. در این مـــورد، اغلـــب انجمن های تجاری یا کســـب وکار 
کنترل و اجرا می کنند. به عنوان یک قانون،  که قوانین عملکرد را ایجاد،  تشکیل شـــده 
خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسب وکار دیده می شود که اقدام انحصاری به 
یکرد شـــامل ســـطح  منظـــور جلوگیـــری از مداخلـــه دولت انجام می دهد. مزایای این رو
باالی تعهد کســـب وکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده می باشد. به عالوه، این 
یکرد دســـتور و کنترل بوده چراکه به قانون گذاری نیازی ندارد. از  یکرد منعطف تر از رو رو
یکرد غیردموکراتیک، محدود به  یی دیگر، خودتنظیمی می تواند به صورت یـــک رو ســـو
بررســـی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانی که با اهداف مختلف 
قوانین را تنظیم می کنند، دیده شود. در کمترین سطح،  خودتنظیمی همواره در معرض 
چالش هـــای منتج شـــده از عالقه های بیرونی کســـانی که فکر می کنند اســـتانداردها و 
کاهش تأثیر فعالیت های غیر مطلوب تنظیم نشده است، قرار دارد.        قوانین به سمت 

یه ای 	  یق، سیاست، قانون، مکانیســـم قیمت، یا رو یق: یک تشـــو تنظیم مبتنی بر تشـــو
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است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکت ها به واسطه تغییر در هزینه ها یا سود های 
حاشـــیه ای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص می باشـــد. از یک سو، می توان گفت که 
یق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای  تمامی تنظیمات بر مبنای تشو
یق  رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل می کند. تنظیم مبتنی بر تشـــو
یاد  کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، برنامه سودمند با سودهای ز سعی دارد به منظور 
را پاداش دهد. هدف عمده این است که تنظیم شده فعالیت های غیر مطلوب خود را 
از طریـــق تحمیـــل/ وضع مالیات و کمک هـــای مالی محدود یا متوقـــف کند. برای به 
یکرد، گام های اصلی شـــامل انتخاب واحدهـــای اندازه گیری، تعیین  کارگیـــری این رو
یق ها و  خـــط مبنا، انتخـــاب اهداف بـــرای بهبود و/ یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــو
یق، تنظیم مبتنی بر عملکرد  جریمه ها می باشـــد. یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشو
یق ها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب، کاهش قیمت و بهبود  که تشو )PBR( اســـت 
در کیفیت خدمات می باشد. به عالوه،  PBRبیشتر به استانداردهای عملکرد خارجی 
متکی اســـت و کمتر به فعالیت های خاص شـــرکت حســـاس است. مزایای PBR این 
اســـت که به بهبود در بهره برداری شرکت ها، کاهش هزینه های نگهداری و عملیات و 
یق به صورت مکانیکی عمل  بهبود در پایایی سیستم کمک می کند. طرح تنبیه و تشو
می کنـــد. بنابرایـــن کاهـــش در حـــوزه صالحدید تنظیمـــی، در مقابل امکان تســـخیر در 
یکرد، انعطاف پذیری در تصمیم گیری  فرآینـــد تنظیم را کاهش می دهد. به عالوه این رو
شـــرکت، که آیا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد،  را فراهم می کند. اگرچه به عنوان 
یکـــی از معایـــب این روش، می توان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیـــده و غیر منعطف که 
یکرد،  واقعیت های بازار در آن لحاظ نشده است، اشاره کرد. از مفروضات اصلی این رو
عقالنیـــت اقتصادی اســـت که لزومًا در همـــه موارد یافت نمی شـــود.همچنین، گاهی 
یکرد مشـــکل اســـت. به عنوان مثال، رفتار "بد"، مانند  اوقات پیش بینی تأثیر این نوع رو

که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند. گر  آلودگی، می تواند پاداش بگیرد ا

کمیته امور مذهبی، اجتماعی و اوقاف	 
که این  کمیته پارلمانی اســـت  کمیتـــه امور مذهبـــی، اجتماعی و اوقـــاف یکـــی از 19 
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کمیتـــه وظیفه بررســـی اســـناد قـــوه مقننه، و ســـایر اســـناد را در زمینه هایـــی همچون امور 
کند. مذهبی، رفاه اجتماعی ، سازمان های خیریه و .... را بررسی می 

تسهیل گر- 1-1-3
 توســـط دولت ســـرمایه گذاری 

ً
ســـازمان های محلـــی یا بین المللی هســـتند که معموال

می شوند  و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات می باشد. یک تسهیل گر، تأمین کنندگان 
خدمـــات را از طریق انجـــام فعالیت های خدماتـــی جدید، ارتقاء تجـــارب مفید و ایجاد 
یابـــی خارجی تأثیر  کارکرد های دیگر یک تســـهیل گر شـــامل ارز ظرفیـــت حمایت می کند. 
تأمین کنندگان خدمات، تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر می باشد. 
که به طورمعمول توسط سازمان های توسعه گرا انجام شده  کارکردی است  عمل تســـهیل، 
کارفرمایان و عامل های دولتی باشد. عالوه بر  و می تواند شامل ســـازمان های غیردولتی و 
ردن دیتابیســـی از مجموعه خیریه ها و یا  موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آو
کارکردهای  یـــه نیز می توانـــد به عنـــوان  ره ای برای مؤسســـات خیر انجـــام خدمـــات مشـــاو

گرفت. تسهیل گران در نظر 

مجموعه دانشگاهی االزهر	 
بـــا تصرف مصر توســـط خلفای فاطمی در قـــرن دهم میالدی، بزرگ ترین شـــهر جهان 
که بر مذهب تشـــیع اسماعیلی  عرب بانام قاهره بنیان گذاشـــته شـــد. حکام جدید مصر 
بودنـــد و خـــود را در محاصره جهان ســـنی یافته بودند، بـــرای مقابله بانفوذ تفکر ســـنی در 

گذاشتند. مملکت خود مسجد جامع االزهر را بنیان 
یب دولت به عنوان مجموعه ای علمی و  در اوایل قرن بیستم دانشگاه االزهر طبق تصو
اسالمی باهدف تبیین، بررسی و نشر میراث اسالمی رسمیت یافت. در دهه چهارم قرن 
زی  20 میـــالدی اســـاس و ســـازمان دهی االزهـــر از یـــک محفل ســـنتی به دانشـــگاهی امرو
ین علمـــی، ازجمله تخصص های پزشـــکی، مهندســـی،  متحول شـــد و آموزش هـــای نو

گرفتند. یاضیات، شیمی، اقتصاد و ... در زمره آموزش های دانشگاهی االزهر قرار  ر
که  شـــیوخ االزهر دارای قدرت سیاسی و اجتماعی باالیی هستند و تقریبًا بر هر اموری 
بخواهند تسلط و رجحان می یابند. با توجه به اهمیت موقوفات، این شیوخ در نظارت و 
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زارت اوقاف و نحوه ی انجام امور وقفی در سازمان اوقاف دست دارند و  قانون گذاری در و
کنترل می کنند. آن ها را 

ارائه دهنده خدمات - 1-1-1
تأمین کننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسساتی 
یـــه فعالیت می کنند.  کـــه در زمینه آمـــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیر هســـتند 
ری کمک های مردمی و صرف این کمک ها  ضمنًا مؤسسات خیریه ای که وظیفه جمع آو

در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائه کنندگان خدمات شناخته می شوند.
کشـــور  یگران فعال در  گران مطرح شـــده اســـت، باز کنش  که درباره  با توجه به ادبیاتی 
کن متبرکه، و قـــرآن و فعالیت های  مصر در ســـه حوزه وقـــف و امور خیریه، مســـاجد و اما
کـــه در ادامه، توضیح مختصـــری درباره هرکـــدام از این  مذهبـــی ایفـــای نقـــش می نمایند 

نهادها و نقش آن ها در این سه حوزه داده شده است.

مؤسسات خیریه در مصر	 
نهاد هـــای غیردولتـــی مذهبـــی بیـــش از 30% از نهاد هـــای غیردولتـــی مصر را تشـــکیل 

می دهند. فعالیت این نهادها 
یس  کز مراقبت و همچنین تدر کلینیک ها و مرا شـــامل اداره ی مساجد، یتیم خانه ها، 
و آموزش قرآن است. منابع درآمدی این مؤسسات شامل زکات، کمک های مالی مردمی 
که درزمینه ی خیریه فعالیت می کرد در  و صدقات می باشـــد. اولین نهاد غیردولتی مصـــر 

1878 ایجاد شد.

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه - 1-3
که در بخش پیشـــین اشاره شد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در  همانطور 
کن متبرکه، قـــرآن و فعالیت های مذهبی در  ســـه بخش وقف وامور خیریه، مســـاجد و اما
کشـــور مصـــر فعالیـــت می نماینـــد؛ در ایـــن بخش، ابتدا نگاشـــت نهـــادی مربـــوط به این 
کنشـــگران در شـــکل )4-1( نشـــان داده شـــده اســـت و ســـپس نهادهای سیاست گذار، 
گر و ارائه دهنده خدمات در موضوعات مختلف در ســـه بخش وقف  تنظیم گر، تســـهیل 
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کـــن متبرکـــه، قـــرآن و فعالیت هـــای مذهبـــی مـــورد تحلیل  یـــه، مســـاجد و اما وامـــور خیر
قرارگرفته اند.

کشور مصر شکل  4-1: نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

وزارت اوقاف مصر- 1-3-1
کشور مصر جمهوری  گردید ساختار سیاسی  گذشـــته نیز ذکر  که در فصول  همان طور 
زارت خانه هایی را تشکیل داده است  بوده است و بر این اساس برای امور مرتبط با خود، و
زارتخانـــه دولت مصر اســـت. تا قبل از تأســـیس این  زارت اوقـــاف مصـــر یکـــی از 33 و و و
زارتخانه، تمام امور مربوط به وقف توسط مساجد )مانند مسجد االزهر( انجام می گرفت.  و
اما از زمان محمدعلی پاشـــا، والی مصر )وابســـته به حکومت عثمانـــی( در نیمه اول قرن 

رده شد.  کنترل دولت آو نوزدهم میالدی وقف تحت 
ره شـــکل و  ضوابط مربوط به متولی موقوفات در مصر شـــاهد تغییراتی بوده و در هر دو
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نظام خاصی داشته است)6(.
ر قانون شـــماره ی 180 سال 1952  پس از لغو و ابطال اوقاف خانوادگی در مصر با صدو
ر قانون  گردید و پس از صدو م موضـــوع اداره و نظـــارت بر اوقاف، منحصر به موقوفات عام 
گردید مگر اینکه  زارت اوقـــاف منحصر  547 ســـال 1953 م نظـــارت بر موقوفات عام در و
گیـــرد و آن نیز  کـــه فقط خـــودش نظارت بـــر وقـــف را به عهـــده  کرده باشـــد  واقفـــی شـــرط 

به این ترتیب خواهد بود: 
کـــه واقف نظـــارت آن را برای خود شـــرط نکرده، 	  گـــر وقـــف در جهت عام باشـــد مادام  ا

کـــم ارزش و یا درآمد آن  گر مال وقف شـــده  زارت اوقاف اســـت. و ا نظـــارت به عهده ی و
ناچیـــز باشـــد، یا در جهت خاصی ماننـــد میهمان خانه و یا به عنـــوان جایی برای فقرای 
زارت اوقاف می تواند از نظارت بر چنین وقفی صرف نظر  یشـــاوند وقف شده باشد، و خو

کرده و آن را به یکی از اعضای خانواده ی واقف واگذار نماید )ماده ی 1(.
گر واقف غیرمســـلمان و مصرف درآمد وقف در جهتی غیر اسالمی باشد، 	  درعین حال ا

مادام که واقف نظارت را برای خود شـــرط نکرده باشد، نظارت به عهده ی کسی است 
که دادگاه تعیین می کند )ماده ی سوم( )6(.

تاریخچه ی تشکیالت وزارت اوقاف- 1-3-1-1
محمدعلی یک نقطه  ی عطف درروش مدیریتی اوقاف بود. اگرچه سیستم قانونی ای 
در ارتباط با وقف وجود داشت و مدیریت آن ها در ابتدا با واقفان بود ولی پس از مرگ آن ها 
یادی در  این موقوفات باقی می ماند. به دلیل درآمد بســـیار باالی اوقاف، عالقه  ی بســـیار ز

صاحبان قدرت برای تسلط بر آن ها وجود داشت.
ران محمدعلـــی پاشـــا، والـــی مصـــر )وابســـته به حکومـــت عثمانـــی( و پس ازآن  در دو

یر آمده است. که به صورت خالصه در ز تحوالت بسیاری در اوقاف ایجاد شد 
کـــرد و نام آن را دیوان امام االوقاف 	  1835: محمدعلی تشـــکیالتی را برای اوقاف ایجاد 

کرد. گذاشت. او این دیوان را در 1837 لغو 
یاد مورد استقبال نبود.	  کار ز که این  کرد،  1847: محمدعلی وقف اهلی را لغو 
کند و 	  که دیـــوان امـــام االوقـــاف را دوباره احیـــاء  گرفت  1851: خدیـــو عبـــاس تصمیـــم 
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همچنیـــن قوانیـــن و مقرراتـــی را وضع کـــرد که تمرکز و قدرت بیشـــتری بـــه او درزمینه ی 
اوقاف می داد. در 1895 یک ســـری قانون دیگر نیز وضع کرد که باعث تمرکز بیشـــتر او بر 
اوقاف شـــد و ســـپس به عنوان یک مقام رسمی اوقاف توانســـت درصدی از درآمد های 

رد. سازمان را به اختیار خود درآو
زارت خانه تبدیل شد.	  1878: دیوان، تحت نظر اسماعیل به یک و
کابینه  ی 	  1884: اوقـــاف به عنوان یک نهاد مســـتقل جدا شـــد و خدیـــو عبـــاس آن را از 

کرد. کم  کرد و قوانین قبلی را بر آن حا دولت جدا 
کرد.	  زارت خانه تبدیل  کنسولگری بریتانیا در مصر، دیوان را به و  :1913
1946:قانون 1946/36 صادر شد که این قانون مربوط به وقف خانوادگی بود و به دلیل 	 

فساد هایی که در اداره  ی اوقاف وجود داشت وضع شده بود. )البته این قانون در 1959( 
لغو شد)74(.

پس از انقالب 1952، تغییراتی در اوقاف به وجود آمد. بر اساس قانون 1952/180 که 	 
جمال عبدالناصر)نخســـتین رهبـــر مصر پـــس از انقالب 1952( آن را صـــادر کرد به جز 
وقف خیری دیگر شـــکل اوقاف لغو شـــدند. البته بسیاری حذف شدن وقف اهلی را 
بـــه دلیل تســـلط بیشـــتر اوقاف، بـــر زمین هـــای بـــزرگ زراعی دانســـتند. طبـــق قوانین 
رزی تحت  1957/152 و 1962/44، زمین هـــای زراعی برای انجام اصالحات کشـــاو

تسلط اوقاف درآمد.
در 1971 یک قانون دیگر)1971/80( مبنی بر ایجاد یک ســـازمان مســـتقل به نام هیئت 	 

یر اوقاف  ز گزارش های اوقاف به و که مسئول دادن  االوقاف المصری )ســـازمان اوقاف( 
بود صادر شد. قانون 1972/1141 برای وظایف این سازمان صادر شد)74(.

بر اســـاس بند 2 از قانون1971/80 ســـازمان اوقاف مسئول وقف های ذکرشده دربند 1 
یر: قانون 1959/272 است به جز موارد ز

زمین های زراعی وقف شده برای امور خیریه  ی عمومی	 
زمین های زراعی وقف شده برای امور خیریه  ی خصوصی	 
که خود و وارثانشان بر آن ها نظارت دارند.	  کرده اند  که واقفان آن بیان  وقف هایی 
که تحت نظارت سازمان اوقاف مسیحیان ارتدکس است.	  وقف هایی 
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پول های مبادله ای	 
راق قرضه  ی زمین های زراعی و درآمد های حاصل از آن	  او
زارت اوقاف)74(.	  وقف های تحت نظارت و

زارت اوقاف  ســـازمان اوقـــاف وظیفه  ی مدیریت درآمدزایی و ســـرمایه گذاری را بـــرای و
زارت بتواند به اهداف خود  زارت اوقاف کند تا و ترین درآمد را نصیب و انجام می داد تا باال
زارت اوقاف اساســـًا مســـئول مســـاجد و  یت های مذهبی بود، برســـد. و کـــه تمرکز بر مأمور
کل درآمد خالص  کسر 15% از  مصالها می باشـــد. بر اساس قانون، ســـازمان اوقاف بعد از 
زارت اوقاف می دهد.  اوقـــاف برای انجـــام مدیریت و تالش خـــود، مابقی درآمد ها را بـــه و
همچنین ســـازمان اوقاف ممکن است 10% از درآمد خالص را برای سرمایه گذاری بر روی 

زارت اوقاف ممکن است)74(. کار با اجازه ی و که این  کند  طرح های پربازده رزرو 
ســـازمان اوقاف مســـئول مدیریت و ســـرمایه گذاری اموال وقفی اســـت. این ســـازمان، 
زارت اوقاف قـــرار می دهد تا در امور  درآمدهـــای خالص حاصل از وقفیـــات را در اختیار و
کند. سازمان همچنین ممکن است 15% از درآمدها را برای تعمیرات و  مشـــخصی خرج 
یر  ز نگهـــداری خـــرج کند. البته ســـازمان اوقـــاف این هزینه ها را بعد از کســـب اجـــازه از و
زارت اوقاف  گفته شده در اختیار و کسر مخارج  اوقاف انجام می دهد. این درآمدها پس از 

یع شوند)74(. زارت اوقاف توز قرار   می گیرد تا بر اساس مقررات قانون 1946/44 و
که این 2 نهاد عالوه بـــر اینکه با انواع  در اینجا بیان این نکته بســـیار ارزشـــمند اســـت 
یادی برای ارتباط با دیگر  مختلفی از اموال وقفی ســـروکار دارند، قوانین و احکام بســـیار ز
یاد و  که اموال بسیار ز کم است. این نشان دهنده ی این است  نهادهای دولتی بر آن ها حا
متنوع وقفی نیازمند یک مدیریت پیچیده و حساس دارد. برای مثال لغو وقف خانوادگی 
و تمرکز مدیریت اوقاف بین این 2 نهاد باعث ایجاد مشـــکالتی مانند فقدان شفافیت در 
مالکیت و ذی نفعی شده است. در خصوص برخی موقوفات، مالکان یا ذی نفعان برای 

کنند. ردن موقوفات خود نیازمند اسناد معتبر هستند و باید آن ها را تهیه  به دست آو
زارت اوقاف و سازمان اوقاف نیست؛  در بعضی موارد در دسترس بودن اسناد به نفع و
یـــرا در ایـــن صورت این 2 ســـازمان بخش عمـــده ای از درآمد خود را از دســـت می دهند.  ز
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گاهی اوقات نبود اطالعات در خصوص موقوفات به دلیل فقدان شفافیت نیست  البته 
که  زارت اوقاف فهرست رسمی ای از اموالی  بلکه به این دلیل است که سازمان اوقاف و و

مالکیت آن رادارند یا آن را مدیریت  می کنند ندارند)74(.
زارت اوقـــاف مالک تمام موقوفات اســـت. در این در حوزه  ی آثار باســـتانی  در مصـــر و
اوقـــاف  ســـازمان  و  مصالهـــا(  و  اوقاف)مســـاجد  زارت  و توســـط  اوقـــاف  دارایی هـــای 

)ساختمان های سکوالر( مدیریت می شود.
زارت اوقاف مسئول مساجد و مصالها و سازمان اوقاف مسئول کسب درآمد است.  و
زارت آثار باســـتانی همکاری  زارت اوقـــاف بـــرای حفاظـــت و نگهداری از مســـاجد بـــا و و
زارت اوقاف برای بازسازی 4 مسجد قدیمی 25 میلیون پوند مصری   می کند. برای مثال و

کرد)74(. زارت آثار باستانی پرداخت  به و

ساختار سازمانی وزارت اوقاف- 1-3-1-1
زارت اوقاف در دو مســـیر سازمان دهی می شود. شـــورای عالی امور اسالمی و بخش  و

امور مذهبی. بخش امور مذهبی خود به 3 دپارتمان تقسیم می شود)8(.

شکل  4-2: ساختار سازمانی وزارت اوقاف مصر



کشور مصر   94  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

شورای عالی امور اسالمی مصر- 1-3-1-3
زارت اوقاف مصر می باشد.   شورای عالی امور اسالمی یکی از بخش های وابسته به و
این شـــورا در سال 1960 میالدی باهدف ارائه فرهنگ اسالمی به مسلمانان مصر، جهان 

عرب، جهان اسالم تأسیس شد. 
یر می باشد: شورای عالی امور اسالمی شامل بخش های ز

که تحت نظر دبیرکل نظارت  می شوند. کمیته های علمی و تخصصی:   .1
یرمجموعه آن اشاره می شود:  که در ادامه به بخش های ز 2. اداره روابط بین الملل: 

یر روشـــن و واقعی از  که وظیفه ارائه یک تصو کز اســـالمی:  الف(  بخش اطالعات و مرا
اســـالم بـــه غیرمســـلمان را دارد. همچنین این بخـــش وظیفه ارتبـــاط با جوامع 

جهانی اسالمی را دارد.

شکل 4-3: شورای عالی امور اسالمی در مصر

کـــه وظیفه کمک مالی به  ب(  بخـــش کمک های مالی به مهاجرین از جهان اســـالم: 
که برای تحصیل در دانشگاه االزهر مشغول می باشند. افرادی را دارد 
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یابی ســـندیت میراث اســـالمی در زمینه های  3.  مرکز ســـیره نبوی: وظیفه این مرکز ارز
مختلف است. 

4.  منبر االســـالم: مجله ای برای ارائه مقاالت پژوهشی اسالمی در زمینه های مختلف 
که مجله ای برای مسلمانان نوجوان جهان اسالم است.  به همراه مجله الفردوس 
ری برای  زترین سیستم های فناو 5.  مرکز مطالعات و دایره المعارف اسالمی: که با به رو

انتشار فرهنگ اسالمی تجهیز شده است. 

دستاوردهای شورا	 
کتاب، نوار و سی دی های قرآن . 1 انتشار 
ترجمه  ی قرآن به زبان های انگلیسی و فرانسوی. 2
تهیه  ی صحیح البخاری و احادیث قدسی به صورت طبقه بندی شده. 3
برگزاری مسابقات بین المللی برای حفظ اسالم. 4
انتشار دایره المعارف فقه اسالمی. 5
کسب اطالعات مرتبط با مسائل . 6 تأســـیس انجمنی برای دعوت شدگان اسالمی برای 

اسالم و مسلمین
یادی در ارتباط با شناخت اسالم. 7 کتاب های ز انتشار 
کشور های اسالمی)70(.. 8 کتب برای  تهیه  ی بورس های تحصیلی و 

شاخص ها و آمارهای شورا	 
کاست قرآنی. 1 تهیه  ی بیش از 81000 نوار 
انتشار بیش از 350000 فایل برای نماز و اقامه  ی اذان وترجمه  ی آن ها به 9 زبان. 2
کتاب. 3 انتشار بیش از 750000 
شورا در طول دوره ی کاری خود به بیش از 17000 تحقیق و مطالعه رسیدگی کرده است.. 4
کشور. 5 تأسیس حدود 15000 مرکز اسالمی در خارج از 
کتابخانه در داخل مصر)70(.. 6 تأسیس حدود 30000 مرکز اسالمی و 

بخش امور مذهبی- 1-3-1-1
زارت اوقاف مصر است که از سه قسمت تشکیل شده  این بخش، یکی از بخش های و
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اســـت. این بخش ها شـــامل، دپارتمان امور مساجد و قرآن، دپارتمان امور وعظ اسالمی و 
دپارتمان امور اوقاف می باشد.

الف( دپارتمان امور مساجد و قرآن 
کتاب قرآن  کشور و انتشار  کنترل بر مساجد سراسر  این دپارتمان مســـئولیت نظارت و 

را دارد)8(.

ب( دپارتمان امور وعظ اسالمی 
این دپارتمان مسئول کنترل و سازمان دهی فعالیت ها و امور وعظ می باشد. همچنین 
این ســـازمان مسئول تهیه  ی حقوق واعظان، تطبیق، آموزش و کتاب ها نیز می باشد. این 
کز در حال آموزش  که این مرا دپارتمان، 18 مرکز فرهنگی اســـالمی را در مصر اداره  می کند 
که به دروس اســـالمی عالقه مندند.  کســـانی هســـتند  فارغ التحصیالن دانشـــگاه االزهر و 
زارت  که به عنوان امامان مساجد و کســـانی تشـــکیل  می دهند  کز را  پیکره ی اصلی این مرا
کز شامل 2316 دانشجوی مرد و  اوقاف تأیید صالحیت شده اند. در سال 2007.2008 مرا

4086 دانشجوی زن بودند)8(.
کردن با  گاهی مذهبی مختلفی را بـــرای همکاری  کمپین هـــای آ دپارتمـــان همچنین 
زارت  فرهنگ، سازمان دهی  زارت آموزش و پروش و و زارت اطالعات، و االزهر، دارالفداء، و
گروه هـــای تندروی  کمپین ها نقـــش بســـزایی در جنگ با   می کنـــد. در دهـــه  ی 1990 ایـــن 
کـــه به خصـــوص در مناطق روســـتایی فعـــال بودنـــد، داشـــتند. ایـــن دپارتمان،  اســـالمی 
گاهی و سخنرانی در دانشگاه ها، مدارس، سازمان های امنیتی، زند آن ها،  کمپین های آ
کـــز جوانان و مســـاجد خصوصـــی را هدایت  کـــز مراقبـــت، مرا کارخانه هـــا، شـــرکت ها، مرا

کشور دست پیداکرده اند)8(.  می کند. آن ها به شنوندگان بسیاری در سرتاسر 

ج( دپارتمان امور اوقاف
دپارتمان امور اوقاف، درآمدهای وقف را به صورت مستقیم از طرف بخشندگان خرج 
یان، هزینه های   می کنـــد. به طورکلی ایـــن دپارتمـــان حمایت های مالی را بـــرای دانشـــجو
کار و  زارت  کـــه توانایی آن را ندارنـــد، وام هایی با بهره  ی صفر بـــرای و تدفیـــن برای کســـانی 
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کمک به افراد فقیر به خصوص در جشنواره های مذهبی انجام می دهد)8(.

شرح وظایف وزارت اوقاف- 1-3-1-5
که به سازمان اسالمی  زارت اوقاف از اواخر دهه  ی 1950، درآمد های خیریه و اوقاف  و
کرده است. بر اساس قوانین 1959/292، 1960/157 و  مصر بخشیده می شد را مدیریت 
زارت  کشـــور مصر نیز شـــد. ایـــن و 1996/238، ایـــن امور شـــامل مســـاجد وقف شـــده ی 
گواهینامه( بـــه واعظان و روحانیان  همچنین مســـئول آموزش و تأییـــد صالحیت )دادن 
زارت اوقاف تمام  زارتخانه اســـتخدام  می شوند نیز می باشـــد. و که توســـط خود و مســـاجد 
کنتـــرل  می کند. این اختیار  فعالیت های مســـاجد، حســـینیه ها و مک آن های مذهبی را 
کند. از این نظر این  که صالحیت این امور و فعالیت هـــا را تصدیق  زارت اوقاف اســـت  و
کشـــور بازی  می کند. این امر باعث  ســـازمان نقش محدودکننده ای را در فضای اسالمی 
می شود که در هنگام فعالیت ها و برخوردهای رو درروی فعاالن اسالمی و عموم، تنش ها 

گردد)8(. کاهش یافته و ارتباطات منظم 
کردن آن را  زارت اوقـــاف بر درآمد های اوقاف نظـــارت و مدیریت دارد و نحوه  ی خرج  و
کـــردن درآمد ها در هر  زارت اوقاف، حق خرج  نیـــز کنترل  می کند. بر اســـاس قانـــون 547 و
کنترل،  زارت همچنین وظیفه ی ساختن،  که مورد صالح خود باشد را دارد. این و بخش 
زارت  که توسط و نظارت و نگهداری مساجد وابسته به دولت را دارد. با توجه به دستوری 
کـــه در تمام  اوقـــاف در 1997 صادر شـــد، برای تمام درس ها، ســـمینار ها و جشـــن هایی 
یافت شـــود. این اجازه نامه ها  کتبی در زارت اجازه نامه ی  مســـاجد اجرا  می شـــوند باید از و
زارت  کارمندان و که  توسط دبیر فنی اطالعات مذهبی اعطا می شود. این در حالی است 

یافت چنین اجازه نامه هایی را ندارند)8(. اوقاف و واعظان االزهر اجازه  ی در
زارت اوقـــاف همچنیـــن بر انتصـــاب روحانیـــون و واعظان نظارت  می کنـــد و آن ها را  و
به وســـیله ی آمـــوزش، آمـــاده  می کند. ایـــن وظیفه نیـــز طبق قانـــون شـــماره  ی 1960/157 

ابالغ شده است.
کاهـــش روحانیون مقابله  می کند. مثـــاًل از فارغ التحصیالن  زارت اوقـــاف با فقدان و  و

کنند. کنترل  کشور  کوچکی را در  که مساجد  دبیرستان االزهر می خواهد 
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کارمندان مساجد  زارت اوقاف مســـئول انتصاب روحانیون و  بر اســـاس قانون 238، و
کارمندان  زارت خانه وظیفه ی تعیین صالحیت این روحانیون و  اســـت. همچنین این و
که مســـاجد را  کارمنـــدان قضایی  را دارد. ایـــن قانـــون همچنیـــن یک مفهـــوم جدید برای 

کرد. گزارش  می کنند معین  نظارت و تخلفات را 
یند که این قانون، با توجه به این که شـــأن سخنرانی و  برخی از محققان اســـالمی می گو
که بـــه مجوز های دولتـــی نیـــاز دارد، کاهش می دهـــد،   می تواند  امامـــت را بـــه یک شـــغل 

کاهش دهد)8(. استقالل سخنرانان و روحانیون را 

فعالیت های وزارت اوقاف- 1-3-1-3
رود و در آن ها به فعالیـــت پرداخته  زارت اوقـــاف در مصـــر در حوزه هـــای مختلفـــی و و

کرد: یر اشاره  است. ازجمله ی این موارد می توان به مثال های ز

کمپین ها و نشریات 	 
که به جوانان اختصاص  گاهی مذهبی تشـــکیل می دهد  کمپین های آ زارت اوقاف  و
که هرسال در ماه رمضان در  گروه های فکری اســـالمی تشـــکیل می دهد  زارت  دارد. این و
کتب و جزواتی را بـــرای بیان موضوعات  کشـــور برگزار می شـــود. همچنین  مســـاجد بزرگ 
کتبی را برای عموم  زارت اوقاف فتواهای کالمـــی و  اجتماعی منتشـــر می کنـــد. به عالوه و

که برای مثال در سال 2007.2008 این 1850 فتوا صادر شد)8(. تهیه می کند. 

ارتباطات با دیگر تحرکات اسالمی	 
یژه فعالیت های جنبش های ســـلفی و اخوان الســـلمین را محدود  زارت اوقـــاف به و و
که   می کنـــد. انصارالســـنه و الجمعیـــه الشـــرعیه 2 ســـازمان غیردولتی اســـالمی هســـتند 
زارت به وجود آمدند. این 2 سازمان انجمن هایی  به وســـیله ی مخالفت باسیاست های و
که بر روی  کرد  زارت سعی  را برای آموزش واعظ و روحانی تشـــکیل دادند. از سال 2005، و
گفتگو هایی در جهت بهبود روابط و مصالحه  ی بین  کنترل یابد و ازآن پس  این انجمن ها 

زارت به وجود آمد)8(. سازمان ها و و
زارت اوقاف عبارت اند از: به طور خالصه وظایف و

زارت اوقاف موظف به مراقبت از مساجد 	  مراقبت از مســـاجد: بدین منظور اســـت که و
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به جهت سالم ماندن همیشگی ظاهر و ابنیه آن است.
زارت خانه بحث در خصوص مسائل 	  رســـیدگی به مســـائل فقهی: از دیگر وظایف این و

فقهی است.
کز اسالمی اعم از شیعه و سنی فارغ از هر نوع مذهب 	  کز اسالمی: وظیفه اداره مرا اداره مرا

زارت اوقاف است. به عهده و
یـــج 	  یجـــی اســـالم و ترو زارت اوقـــاف ایجـــاد بســـترهای ترو یـــج اســـالم: از وظایـــف و ترو

اسالم است.
زارت اوقاف مکلف اســـت فعالیت هایـــی را در خصوص 	  زارت خانـــه: و شناســـاندن و

زارت خانه  شناســـاندن به مردم و جامعه جهانـــی در خصوص اهداف و فعالیت های و
اقداماتی را انجام دهد

زارت اوقـــاف مراقبت و رســـیدگی به امور 	  مراقبـــت از یتیمـــان: یکـــی دیگـــر از وظایـــف و
یتیمان است.

کـــه وظیفه تأمین امام 	  تأمیـــن امام جماعـــت: مصر بیش از 30 هزار مســـجد دولتی دارد 
زارت اوقاف است.  جماعت مسجد به عهده و

برنامه های وزارت اوقاف- 1-3-1-3

در حوزه  ی آزادی مذهب	 
شورای عالی امور اسالمی در سال 2002 »بیانیه  ی قاهره« را مبنی بر این که »دین اسالم 
کـــرد. این تنوع دلیلـــی برای فهم  انـــواع مختلف مذهـــب و تمدن ها را قبـــول دارد « صادر 
که » اسالم  کرد  متقابل و هماهنگی است و نه دلیلی برای درگیری و نزاع. همچنین بیان 
در حمایت از آزادی مذهب یکتاســـت. اسالم برابری بین مسلمانان و غیرمسلمانان را در 
که در امور شخصی  حقوق و وظایفشان تضمین  می کند و به غیرمسلمانان اجازه می دهد 

خودشان را بر اساس دین خودشان انجام دهند.« )8(.

در حوزه  ی فقر	 
یر سابق اوقاف مذهبی( نقش  ز در یک سخنرانی در جشن لیلة القدر، دکتر زکزاکی )و
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گفت » مذهب یک وسیله  ی بسیار  کرد و  مذهب را در پیشـــرفت بسیار مهم خاطرنشـــان 
مهم برای برانگیختن مردم برای کار کردن در جهت پیشرفت مصر می باشد.«. این حالت 
زارت اوقاف دیده می شود، که در حال کمک کردن به کسانی هستند  از بازتاب فعالیت و
کسانی  که ازدواج  می کنند،  کسانی  یان، بیماران،  که نیازمندند؛ برای مثال برای دانشـــجو
که در جشنواره های مذهبی اعالم نیاز  می کنند. در سال  کافی ندارند و کسانی  که حقوق 
کرده  2007.2008 دپارتمـــان اوقـــاف 14.009.310 پونـــد مصری بـــرای 198.982 نفـــر هزینه 
زارت یک  کرده است. و زارت همچنین خدمات آموزشـــی را برای یتیمان فراهم  اســـت. و
انجمـــن برای یتیمان پســـر در تورا و یک انجمن برای دختـــران در هیلمیات الزیتون ایجاد 
کـــه این فعالیت ها به  که بیان  می کنند  کرده اســـت. درحالی که شـــکایاتی نیز وجود دارند 
که به صورت نگهداری و ســـرمایه گذاری غیرقانونی درآمدها وجود دارد به  دلیـــل تخلفاتی 

که این نشان دهنده ی فساد در سیستم است)8(. یق می افتند؛  تعو

در حوزه  ی زنان 	 
زارت برای قدرت دادن به زنان به دنبال ایجاد فعالیت های متنوع می باشد. مقامات  و
زارت در فعالیت های مربوط به شورای ملی مربوط به زنان شرکت  می کنند و زنان  ارشد و
یق می نمایند. در انتخابات پارلمانی سال 2010 دکتر سلیم  را به شرکت در انتخابات تشو
که جهت آمادگی آنان برای شرکت در انتخابات  عبدالجلیل در جلســـات آموزشـــی زنان 

کرد)8(. برگزارشده بود، شرکت 

در حوزه  ی استراتژی های ارتباطی	 
زارت روش هـــای مختلفـــی را بـــرای ارتبـــاط اســـتفاده  می کنـــد. »منبر االســـالم« یک  و
که در مورد مســـائل معاصر بحث  می کند. در طول جشـــنواره های  مجله  ی ماهانه اســـت 
زارت،  گفتگو بر روی فعالیت های و که شامل یک  اسالمی، یک نسخه خاص وجود دارد 
االزهـــر و دارالفـــداء می باشـــد. این نســـخه شـــامل 11 صفحه از پرســـش و پاســـخ های بین 

کمیته  ی فتوای االزهر می باشد)8(. خوانندگان و شیخ اتیه صغر و 

در حوزه ی مساجد	 
یســـتی و همچنین برای نظارت بر  ر یر اوقاف برای حفاظت مســـاجد از حمالت ترو ز و
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زارت این  بین کرده است. و ر ســـخنرانی های افراطی تصمیم به مجهز کردن مســـاجد با دو
گام دوم مســـاجد  کشـــور، در  گام اول مســـاجد مهم  گام انجام  می دهد. در  برنامـــه را در 3 
گام ســـوم مســـاجد شـــلوغ و پـــر رفت وآمد مجهز خواهند شـــد.  مربوط به نماز جمعه و در 
بین ها در خارج و داخل مساجد  ر زارت خانه بیان کرد که دو ییس دپارتمان امور مذهبی و ر

کارگذاری خواهند شد)100(.
زارت اوقاف برای بازرسی از جلسات درسی و خطابه های  در سال گذشته 100 بازرس و

مذهبی مساجد مأمور شدند.
که نمازهـــای جمعه را فقط در  گرفت  زارت اوقاف تصمیم  گذشـــته و همچنین ســـال 
کند و اجازۀ برگزاری آن در حاشیه ها و به صورت محلی لغو شد مگر  مساجد اصلی برگزار 

کتبی برای آن صادرشده باشد. اینکه مجوز 
زارت  همچنین حق جمع کردن هیچ پولی در مساجد وجود ندارد، مگر اینکه با اجازۀ و

یل داده شوند. زارت تحو کار انجام شود و این پول ها به و اوقاف این 
کتابخانه های تمام مساجد  که  گرفته است  زارت تصمیم  به عنوان یک برنامۀ جدید و

کند. ک  کتاب های حاوی تفکرات مذهبی افراطی پا کند و آن ها را از وجود  را بازرسی 
زارت اوقاف یا االزهر مجوز دارند،  کـــه از و کتبی  که فقط  کرده اســـت  یر اوقاف بیان  ز و
کتب غیرمجاز مجازات ســـختی را در  کتابخانه ها را دارند و وجود دیگر  حق اســـتفاده در 

پی خواهد داشت)100(.
کمک االزهر  زارت اوقاف همچنین به دنبال نظارت بر مســـاجد مصر با هماهنگی و  و
زارت اوقاف  کار نمایندگانی از نخبگان االزهر و همچنین بازرســـانی از و اســـت. برای این 

به مساجد اعزام  می شوند و در آنجا فعالیت  می کنند)103(.
گرفتن بیـــش از 17هزار روحانی  زارت اوقـــاف با همکاری االزهر بـــه دنبال به خدمت  و

برای خطبه های نماز جمعه های مساجد مصر است.
ایـــن تعداد به 60 هزار روحانی فعلی اضافه خواهند شـــد. از این تعداد 12هزار روحانی 

تأیید صالحیت نشده اند و این روحانیون جایگزین خواهند شد)106(.
زارت اوقـــاف در برنامه های پیـــش روی خود به دنبال بهبود شـــرایط زندگی و افزایش  و
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یر اوقاف با رئیس  ز که و درآمدهای امامان مســـاجد مصر اســـت. این نتیجۀ جلســـاتی بود 
گذاشته بودند)102(. بخش امور مذهبی و دبیر شورای عالی اسالمی 

زارت اوقـــاف به شـــدت به دنبـــال راه های مقابله بـــا افراطی گری و جلوگیـــری از نفوذ  و
زارت اوقاف به دنبال  عقاید تکفیری در میان مصریان و مســـلمانان اســـت. بدین جهت و
که تأثیر بســـیاری را در افکار عمومی مصر  آموزش به واعظان و ســـخنرانان مســـاجد است 

دارند)101(.
کرد و بازسازی 732 مسجد  یر اوقاف به طرح بازسازی مساجد در سال آینده اشاره  ز و

زارت برشمرد )104(. در سال آینده را از برنامه های و
کانال سوئز است. از  زارت اوقاف مصر به دنبال سرمایه گذاری 400 میلیون پوندی در  و
طـــرف دیگر ســـازمان اوقاف مصر نیز به دنبال ســـرمایه گذاری 250 میلیـــون پوندی بر روی 
کانال ســـوئز می باشـــد. این ها، بخشـــی از ســـرمایه گذاری 60 میلیارد پوندی  خرید ســـهم 
پا و  یایی تجارت بین ارو دولت برای حفر تونل ها و ســـاخت جاده ها در مهم ترین مســـیر در

آسیا است)105(.
ســـرکوب مؤسســـات خیریه به زودی پس از انقالب آغاز شد. یک ماه پس از حمالت 
نظامی وحشـــیانۀ طرفداران مرســـی، تمام فعالیت های اخوان المسلمین ممنوع شد و در 
که بودجۀ خود را  گروه و هر سازمانی  دادگاهی در قاهره دستور ضبط تمام دارایی های این 

گرفته بود صادر شد.  گروه  از این 
که الجمعیه الشـــرعیه داشـــتن هرگونه ارتباط را با اخوان المســـلمین تکذیب  هرچند 
کرد، بانک مرکزی تمام دارایی های این مؤسسه و هزاران مؤسسه مرتبط با آن را در دسامبر 
یســـتی اعالم  ر گروه اخوان المســـلمین یک ســـازمان ترو کرد؛ و در همان ماه  2013 توقیف 

شد.
اگرچه الجمعیه الشـــرعیه درخواســـت تجدید نظر به دادگاه داد و در آن برنده شد ولی 
یســـتی در افکار عمومی برای  ر گروه های ترو آثار برچســـب زدن این مؤسســـه به حمایت از 
گروه  گفته های یکی از اعضای مؤسســـه این  همیشـــه باقی ماند. به عنوان مثال بر اســـاس 

درحالی که حاضر از یک سوم ظرفیت سابق خود بهره می برد. 
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گرفتند. یکی از  دیگر مؤسسات خیریه نظیر رساله نیز تحت تأثیر این اقدام دادگاه قرار 
که رساله جزوی از اخوان المسلمین است  که مردم فکر می کنند  ید  اعضای رساله می گو
کمک های مردمی برای ما سخت شده است. درحال  ری پول و  و به همین دلیل جمع آو
که مؤسســـه از داوطلبان  حاضـــر تمام کارهای رســـاله به داوطلبان متکی اســـت؛ تا جایی 

که برای عضو شدن در سازمان 130 دالر بپردازند.  می خواهد 
یســـت و ســـرکوب اســـالم سیاســـی، با حمایت هـــای مردم و  ر کمپیـــن دولت علیه ترو

چندین سازمان نیز همراه بود)
بعد از انقالب مصر، الجمعیه الشـــرعیه به دلیل اتهام به ارتباط با اخوان المســـلمین، 
یر نظر 2 سازمان الجمعیه الشرعیه  گرفت. دولت تعدادی از مؤسسات ز تحت فشـــار قرار 
کرد و پروفایل ها و سایت های آن ها را مسدود و محل های آن ها را  و انصارالســـنه را توقیف 
تحـــت تعقیب ارتـــش قرار داد. در ژوئـــن 2014 الجمعیه الشـــرعیه از اتهامات تبرئه شـــد و 

اجازۀ ازسرگیری فعالیت ها به آن داده شد.
بااین حال دولت یک دســـتگاه قضایی را برای کنترل امور مربوط به مؤسســـات خیریه 
گرفتن  کرد و همـــۀ واعظان را به  کنترل خود را بر مســـاجد بیشـــتر  قرارداد. همچنین دولت 
بردی  کار گزارشـــات حـــدود 12000 برنامـــۀ  کرد. بر اســـاس  مجـــدد مجـــوز از دولـــت مجبور 

پیشنهادی، به دلیل ارتباط با فعالیت های سیاسی از طریق دولت لغو شد.
یادی دارد، بیـــن ایمان و  که مذهـــب ارزش و تأثیر بســـیار ز کشـــور هایی نظیـــر مصر  در 
پیشـــرفت رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد به گونه ای که اساســـًا مصری ها، چه مســـلمان و چه 

کمک های انسان دوستانه دست می زنند)71(. مسیحی، با تحریک مذهب به 
بـــر اســـاس اولیـــن تحقیـــق جامع در رابطـــه بـــا انسان دوســـتی در مصر در ســـال 2007، 
کمک های انســـان دوســـتانه در مدت یک ســـال در مصـــر حـــدود 5.454.022.706 پوند 
مصـــری )حدود یـــک میلیارد دالر( محاســـبه شـــد. درحالی که مقـــدار حقیقـــی، به دلیل 
فرهنگ پنهان کاری کمک ها،   می تواند حتی بیشـــتر از این ها باشـــد. در یک نظرسنجی از 
کمک های  بخشـــندگان )که از 2000 نفر انجام شـــد( 95/8 % از آن ها دوســـت نداشـــتند 
کمک های مخفیانـــه را دارای ثواب و اجر  آن هـــا فاش شـــود. همچنین نیمی از این افـــراد 
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تری می دانستند. معنوی باال
کردن فقر در مصر  یشـــه کن  کمک های انســـان دوســـتانه برای ر سیاســـت اصلی ایجاد 

است.
کمک هایی نظیر زکات و اوقاف،  بـــا توجه به فرهنگ مذهبی مردم مصر در پرداخـــت 

کند)71(. دولت مصر از این پتانسیل برای پیشرفت اجتماعی   می تواند استفاده 
که مردم را به پرداخت زکات  گذشـــته فتواهای بســـیاری صادرشـــده اســـت  ران  در دو
کـــه به جای چندین بار  کرده و همچنیـــن از مردم می خواهد  یق  برای بازســـازی مصر تشـــو

کنند. یارت مکه، هزینۀ آن را در محل های موردنیاز در مصر خرج  ز
کز و  که به وقف های خود را به مرا  بر اســـاس مطالعات انجام شـــده، مردم عالقه دارند 

سازمان های مذهبی بدهند)71(.

دیگر برنامه های وزارت اوقاف	 
که  ره ای به نام »مطالعات اســـالمی« منتشر  می کند  زارت همچنین یک مجله  ی دو و
توســـط شـــورای عالی امور اسالمی منتشر می شود. شـــورای عالی امور اسالمی همچنین 
زارت را در  که چشـــم انداز و یک ســـری مجله به نـــام »مفاهیم اصالح گر« منتشـــر  می کند، 
یزی خانواده، ختنه  ی زنان و  موضوعات عمومی متنوعی نشـــان می دهد که شامل برنامه ر
گری می شـــود. این نشـــریات در حوزه های محدودی مانند انجمن های مقامات  ســـلفی 
یع  می شـــوند. همچنیـــن این مجالت در  کـــز فرهنگی مختلف توز رســـمی، مســـاجد و مرا

صورت درخواست موجود و قابل دسترسی هستند)8(.
زارت بـــرای اعالم فعالیت های خود از طریق تبلیغات رســـانه ای اســـتفاده  می کند؛  و
که فعالیت های خود را در آن اعالم  می کند و  همچنین یک وب ســـایت رســـمی نیز دارد 
لینک های موردنیاز را برای سازمان های همکار خود، مانند شورای اسالمی، کتابخانه  ی 
نســـخ اسالمی ارســـال  می کند. وب ســـایت شورای اســـالمی شامل دو نســـخه  ی عربی و 
یدیو ها  انگلیســـی اســـت. این وب ســـایت شـــامل اطالعات شـــورا، از قبیل نشـــریات و و
می باشـــد. همچنین شـــامل یک دایرۀ المعارف آنالین برای حدیث و قرآن می باشـــد. دو 

صفحه نیز برای بیان فتواهای اجتماعی و اقتصادی وجود دارد)8(.
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زارت هرســـاله در طول ماه رمضان در مســـاجد سراســـر کشـــور جلســـات گفتگو ایجاد  و
یر، سیاستمدار  ز  شامل یک سخنران است که   می تواند یک و

ً
 می کند. این جلسات   معموال

کز مربوط به جوانان،  زارت همچنین سخنرانی هایی را در مرا یا یک محقق مذهبی باشد. و
کز اجتماعی و دیگر شرکت ها برگزار  می کند)8(. انجمن های نظامی، زند آن ها، مرا

نهاد اجرایی )سازمان اوقاف مصر(- 1-3-1
زارت اوقاف مصر اســـت باهدف جلب  یر نظـــر مســـتقیم و که ز ســـازمان اوقـــاف مصر 
که در ادامه به شرح  ســـرمایه و ســـرمایه گذاری صحیح و تولید ثروت تشکیل شـــده اســـت 

خدمات و مناطق مورد سرمایه گذاری و سایر امور مرتبط به سازمان اشاره می گردد.
زارت اوقاف  ســـازمان اوقـــاف وظیفه  ی مدیریت درآمدزایی و ســـرمایه گذاری را بـــرای و
زارت بتواند به اهداف خود  زارت اوقاف کند تا و ترین درآمد را نصیب و انجام می داد تا باال
زارت اوقاف اساســـًا مســـئول مســـاجد و  یت های مذهبی بود، برســـد. و کـــه تمرکز بر مأمور
کل درآمد خالص  کسر 15% از  مصالها می باشـــد. بر اساس قانون، ســـازمان اوقاف بعد از 
زارت اوقاف می دهد.  اوقـــاف برای انجـــام مدیریت و تالش خـــود، مابقی درآمد ها را بـــه و
همچنین ســـازمان اوقاف ممکن است 10% از درآمد خالص را برای سرمایه گذاری بر روی 

زارت اوقاف ممکن است)74(. کار با اجازه ی و که این  کند  طرح های پربازده رزرو 
ســـازمان اوقاف مســـئول مدیریت و ســـرمایه گذاری اموال وقفی اســـت. این ســـازمان، 
زارت اوقاف قـــرار می دهد تا در امور  درآمدهـــای خالص حاصل از وقفیـــات را در اختیار و
کند. سازمان همچنین ممکن است 15% از درآمدها را برای تعمیرات و  مشـــخصی خرج 
یر  ز نگهـــداری خـــرج کند. البته ســـازمان اوقـــاف این هزینه ها را بعد از کســـب اجـــازه از و
زارت اوقاف  گفته شده در اختیار و کسر مخارج  اوقاف انجام می دهد. این درآمدها پس از 

یع شوند)74(. زارت اوقاف توز قرار   می گیرد تا بر اساس مقررات قانون 1946/44 و
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کشور مصر شکل 4-4: سایت سازمان اوقاف 

اهداف- 1-3-1-1
یـــج فرهنـــگ اهمیـــت وقف اجتماعـــی و اقتصادی بین مســـلمانان و غیـــر و تکامل 	  ترو

گاهی از نهاد وقف در جوامع اسالمی معاصر است. عملکرد فرهنگی و باال بردن آ
کار نهادها و افراد درزمینه ی وقف و بخش سازمان های خیریه از طریق 	   بهبود عملکرد 

ژه های مختلف وقف معاصر و پشتیبانی بنیادها. کار پرو حمایت و پشتیبانی برای 
زارتخانه ها، مؤسســـات و 	   هماهنگـــی و همـــکاری بـــا ارگان هـــای مختلف من جملـــه و

ســـازمان های دولتی، با امضای یک پروتکل همکاری مشـــترک میان همه احزاب برای 
حمایت از وقف

ژه های وقفی از طریق نظارت مستقیم و توسعه سرمایه وقف، برای 	   نظارت مستقیم پرو
کار وقف. ری و تعالی درزمینٔه  رسیدن به سطح باالیی از بهره و

یت سازمان اوقاف مصر.	  کار جدی برای تقو  مطالعات و تحقیقات و تکیه بر 
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کید بر اینکه پول خود را در 	  رزان و ســـرمایه گذاران در حوزه وقف با تأ  جلب اعتماد مهرو
دســـت افرادی که واجد شرایط و قادر به افزایش موقوفات هستند می سپارند و آن ها آن 

را به خوبی در جامعه سرمایه گذاری می کنند.
 انجام فعالیت در خصوص استقرار فرهنگ کیفیت مدیریت وقف و سرمایه گذاری آن 	 

کار یک تیم حرفه ای  و توسعه توانایی ارائه خدمت توسط سازمان اوقاف مصر از طریق 
و تکنولوژی مدرن)16(.

هیئت مدیره- 1-3-1-1
یر است:   سازمان اوقاف از یک هیئت مدیره تشکیل شده و آن هیئت مدیره به شرح ز

 سمت اعضا متشکل سازمان	 
1. رئیس اداره مجلس

کمیسیون 2. معاون مدیرکل 
3. رئیس اداره مرکزی ساخت وساز و مسکن

زارت اوقاف بخش 4. رئیس اداره منطقه ای و
زارت بهداشت زارتخانه اوقاف و االزهر و و 5. رئیس فتوا از و

کل سرمایه گذاری و مناطق آزاد 6. نماینده رئیس جمهور از اداره 
کل بررسی 7. رئیس مصری از اداره 

8. معاون بانک مرکزی مصر
زارت مسکن 9. رئیس دستگاه اجرایی برای مسکن اجتماعی و

زارت بخش مالی 10. رئیس حساب نهایی از و
زارت توسعه محلی کل دولت محلی در و 11. دبیر 

ک و مستغالت زارت دادگستری امال 12. رئیس بخش و مستندات و
13. یکی از علمای اسالمی

14. فرماندار سابق از بانک مرکزی مصر
یر دارایی سابق ز 15. و

16. رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری پیمانکاران عرب)16(.
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کمیته  ی امور مذهبی، اجتماعی و اوقاف- 1-3-3
کمیتـــه  ی امـــور مذهبـــی، اجتماعی و اوقـــاف، یکـــی از 19 کمیته  ی پارلمانی اســـت. 
کمیتـــه  ی مربوط به آمـــوزش و تحقیقات  که  همتـــای این کمیته، »مجمع شـــورا« اســـت 
ره  ی 2005.2010 قـــوه  ی مقننـــه، 42 عضـــو مردمـــی بـــه همـــراه احمد  علمـــی اســـت. در دو
کمیتـــه بودند.  کمیته، در  ییـــس  ییس ســـابق دانشـــگاه االزهر( به عنـــوان ر عمر هاشـــم )ر
ره  ی قـــوه  ی مقننه، اعضـــای این کمیتـــه را انتخاب  اعضـــای پارلمـــان در ابتـــدای هـــر دو

 می کنند)8(.

کمیته  ی امور مذهبی، اجتماعی و اوقاف- 1-3-3-1 فعالیت ها  ی 
ییس جمهور  که از طرف مجمع مـــردم یا ر کمیته درباره ی موضوعـــات مختلفی   ایـــن 
کمیته  گفتگو  می کنـــد. بر اســـاس آیین نامه ی مجمع مـــردم،  درخواســـت شـــود، بحث و 
یر را بررسی و  اســـناد قوه  ی مقننه، اســـناد حواله ای و تصمیمات اخذشده در زمینه های ز

در صورت نیاز در آن ها تجدیدنظر  می کند)8(.
امور مذهبی، وعظ، مساجد و مکان های مذهبی	 
رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، خانواده و کودکان، توان بخشی اجتماعی و مشکالت	 
امنیت اجتماعی و آسایش اجتماعی	 
سازمان های خیریه و اجتماعی	 
یزی اجتماعی، تحقیقات اجتماعی، پیشرفت اجتماعی	  برنامه ر
آموزش های شغلی، جابه جایی ها، انتصابات	 
مراقبت در جانشینی ها، خانواده های مبارزان و شهیدان	 
امور خیریه و وقف	 
که مربوط به مسائل اجتماعی، مذهبی، اوقاف و االزهر می شود.	  هر امور دیگری 

ره  ی قبلـــی قـــوه  ی مقننه، این کمیته 31 درخواســـت از اعضای پارلمان مبنی بر  در دو
کرد. یافت  گفتگو درباره  ی مسائل مذهبی و 5 درخواست برای مسائل اجتماعی در

کمیته مجاز اســـت جلسات رســـیدگی عمومی برای بحث درباره  ی مطالب تشکیل 
دهد و حتی ممکن اســـت از محققان مذهبی و یا مفتیان بزرگ برای رسیدگی به موضوع 
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کمیتـــه ممکن اســـت نظـــرات مجمـــع و یـــا فتواهای مفتیـــان بـــزرگ را نیز  کنـــد.  دعـــوت 
کمیته حتی ممکن است برای رایزنی به سراغ سازمان های غیردولتی و  کند.  درخواســـت 

کارشناسان محلی نیز برود)8(.
قابل توجه تریـــن فعالیت کمیته  ی امور مذهبی، اجتماعی و اوقاف، آخرین جلســـه  ی 
که برای احیاء سخنرانی های اسالمی در مصر برگزار شد. کمیته یک جلسه  مشـــورتی بود 
یل 2002 برای بررسی روش های ممکن برای احیاء سخنرانی ها برگزار  ر یه تا 17 آو از 13 ژانو

یر به دست آمد. کرد. نتایج این جلسات به صورت توصیه های ز
کردن وعظ ها، تبدیل آن ها به صورتی مؤثرتر و مرتبط تر به موضوعات معاصر	  مدرن 
ل های مؤثرتر و علمی تر و پرهیز از ایجاد ارعاب در وعظ ها	  استفاده از استدال
استفاده از مطالبی از دیگر مذاهب	 
تفسیر متون مذهبی به صورت مرتبط با عصر حاضر	 
پرهیز از مباحث سیاسی در وعظ ها	 
حفظ سازگاری در برخی مسائل حساس نظیر آزادی، حقوق زنان و آزادی اندیشه	 

که واعظان نقش بســـیار حســـاس و بحرانـــی را در فضای  کمیتـــه به این نتیجه رســـید 
عمومی بازی  می کنند. آن ها به این نتیجه رسیدند که آموزش مناسب واعظان، بزرگ ترین 
گزارشـــات  کشـــور اســـت.  مانع و بهترین راه برای رســـیدن به برای احیاء ســـخنرانی ها در 
که برگزاری مراســـم جمعه را به مســـاجد بزرگ کشـــور  کمیتـــه همچنیـــن پیشـــنهاد می کرد 

کوتاهی بعضی از امامان مقابله شود)8(. کنند تا به این روش با  محدود 

کمیته - 1-3-3-1 برنامه های 

سخنرانی ها	 
کامل با دیگر فعاالن سیاسی اسالمی  کمیته در سازگاری و هماهنگی  سخنرانی های 

کشور به خصوص االزهر و دارالفداء است)8(. در 

زنان	 
کمیتـــه اوقاف زنان را بر اســـاس قوانین شـــریعت حمایت  می کنـــد. همچنین کمیته 
برافزایش نقش زنان در جامعه، به خصوص در حوزه  ی مشـــارکت های سیاسی و حضور 
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کیـــد دارد. در راســـتای ایـــن سیاســـت همچنیـــن از افزایـــش تعداد  زنـــان در پارلمـــان تأ
کرسی های اختصاص داده شده به زنان در شورای مجمع مردمی به 64 کرسی، حمایت 

کرده است)8(.
با بررســـی جلســـه  ی ملل متحد در خصوص حذف تبعیض نژادی علیه زنان، کمیته 

کرده است. که در تضاد با شریعت نباشد،قبول  موارد آن را، تا جایی 
که مردان را در مسئله ی داشتن بیش از یک  زارت عدالت  کمیته با یکی از طرح های و
که زن اول در حضور قاضی،  کرد. این طرح بیان می کرد  همسر محدود می کرد، مخالفت 
که این طرح با شریعت  کند. دکتر هاشم با اصرار داشت  ازدواج دوم مرد با زن دیگر را قبول 

ناسازگار است)8(.

شهروندی و مشارکت 	 
ســـازمان امور اجتماعی، مذهبی و اوقاف، بیان کرد که مشـــارکت سیاســـی نه تنها یک 
حـــق بلکـــه یک الـــزام اســـت. آن ها یـــک بیانیه صادر کـــردن که شـــهروندان را به شـــرکت در 
یق  می کند. این وضعیت به نفع االزهر و  جشـــن های سیاســـی و شـــرکت در انتخابات تشـــو
ره  ی قبلی قـــوه  ی مقننه یک مجادله به دلیل مســـئله  ی  زارت اوقـــاف اســـت. در طـــول دو و
شـــهروندی در رابطه با خشـــونت بین مسلمانان و بومیان مصر، در مصر شمالی اتفاق افتاد. 
کید کرد. کمیتـــه نیز به طور  دکتر هاشـــم، رئیـــس کمیته بر اتحاد بین مســـلمانان و بومیـــان تأ
کید کرد کـــه تمامی مذاهب با  رســـمی برخورد های بیـــن تمامی مذاهب را محکوم کـــرد و تأ
اتحـــاد در کنـــار هم زندگی کننـــد. کمیته از واعظان خواســـت که هر 2 گروه را بـــه اتحاد ملی 
یق کنند. البته با توجه به این که این موضوع به هردوی مســـلمانان و مسیحیان مربوط  تشـــو
می شد، اما کمیته در احکام خود فقط به قرآن و حدیث، بدون در نظر گرفتن کتاب مقدس 

اشاره کرد)8(.

استراتژی های ارتباطی	 
ایـــن ســـازمان هیچ اســـتراتژی ارتباطی نـــدارد؛ در حقیقت این ســـازمان برای شـــورای 
کار  می کند. بنابراین ســـخنرانی ها، سیاســـت ها و وضعیت این ســـازمان از  مجمـــع مردم 

قوانین مجمع پیروی  می کند)8(.
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وزارت امور اجتماعی- 1-3-1
کشـــور مصر ایجاد شـــد و  زارت خانـــه باهدف حفاظـــت از ابعاد اجتماعی امور  ایـــن و
زارت همچنین  فعالیت های خود را درراه خدمت به شهروندان مصری اختصاص داد. و
یـــه نظـــارت و  برنهادهـــای اجتماعـــی و برخـــی از ســـازمان ها و همچنیـــن مؤسســـات خیر

قانون گذاری  می کند)112(.

ایجاد مؤسسات خیریه- 1-3-1-1
زارت یک طرح  زارت مجوز ایجاد مؤسسات خیریه را صادر  می کند. در سال 2002 و و
پیشنهادی را برای قوانین و شرایط ایجاد مؤسسات خیریه ایجاد کرد و ازآن پس نهادهای 
خیریه می بایســـت بر اســـاس این چهارچوب و با توجه بدان شـــرایط مؤسســـات خود را 

ایجاد کنند.
که خالصه آن ها بدین منوال است: این اساسنامه شامل بند ها و تبصره هایی است 

2 نســـخه از اساســـنامه بـــر اســـاس قوانیـــن و مقـــررات اجرایی باید تهیه شـــود و توســـط 	 
بنیان گذاران مؤسسه به طور صریح و شفاف تمامی جزئیات در آن ها قید شود

کشور مصر شکل 4-5: سایت وزارت امور اجتماعی 
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اساســـنامه ها باید شامل اطالعات کامل مؤسســـین، نام، نام خانوادگی، سن، ملیت، 	 
شغل و محل اقامت باشد.

کنند و در غیر این 	  گرفتن تعهدنامه از مؤسسین به اینکه تمامی بند های یادشده را اجرا 
گیری خواهند شد. صورت با مراجع قضایی پی 

و 	  بیانـــات  راســـتای  بـــرای مؤسســـه در  پشـــتیبانی  و  نماینـــده ی ضامـــن  یـــک  یافتـــن 
فعالیت های آنان.

گذاشتن یک وثیقه ی معتبر و باارزش قانونی	 
صندوق 	  به حســـاب  خود  شـــعبات  از  یک  هر  ایجاد  برای  پوند  مبلـــغ 100  پرداخـــت 

زارت و رفاه 

شروط ایجاد مؤسسه	 
کمتر از 20 نفر نباشد. 1 تعداد افراد فعال در مؤسسه 
داشتن اساسنامه  ی امضاءشده توسط مؤسسان. 2
کشور مصر. 3 داشتن یک مرکز قانونی مدیریتی در داخل 
عدم فعالیت مؤسسه برخالف آنچه در قرارداد ها ذکرشده است)113(.. 4

معیارهای وزارت برای ارزش گذاری مؤسسات و نهاد ها	 
کردن مؤسسات و نهاد ها در  زارت در راســـتای چشـــم انداز های خود به دنبال متحد  و
زارت نهایت ســـعی و  کشـــور می باشـــد. و جهت رشـــد و شـــکوفایی فرهنگی و اجتماعی 
تالش خود را در جهت یکپارچه کردن تمامی مؤسسات و ایجاد اتحاد بین آن ها می نماید؛ 
یـــرا تعدد نهاد هـــا و اختالفات بین آن ها را عامل اصلی ضعف ســـاختار اجتماعی مصر  ز
زارت امور اجتماعی به  یر نظـــر و می دانـــد. به طورکلی ســـازمان ها و نهاد های کشـــور مصر ز
زارت هرساله مؤسسات و نهادهایی را  دنبال ارتقاء و توســـعه  ی مصر هستند. بااین حال و

که بهترین عملکرد را از خود نشان داده اند را تعیین و از آن ها قدردانی  می کند)114(.
کشور	  کمک های مالی از خارج از  یافت  ر مجوز در صدو

یـــه مجوز  کشـــور بـــه نهاد های خیر کمک هـــای مالـــی از خارج  یافـــت  زارت بـــرای در  و
که مشـــمول مؤسســـات و انجمن ها   می دهـــد. همچنین برخی معافیت های مالیاتی 
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زارت امور اجتماعی صادر می شود. می شود، توسط و
کمک ها شروطی وجود دارد: یافت  ر مجوز در برای صدو

کامل اطالعات اهداکننده ازجمله نام، ارتباطات، ملیت و ...	  ذکر 
کمک هایی مالی	  کپی صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص  ارائه  ی 
یافتی در خصوص کمک های مالی و اجازه  ی 	  ارائه  ی صورت حســـاب های مالی در

زارت ین و تفتیش حساب ها به مأمور
مطالعـــه امکان ســـنجی های طرح هـــای کمک هـــای مالـــی درصورتی کـــه کمـــک در 	 

خصوص هدف خاصی باشد.
کپی از قرارداد مالی بسته شده با شخص اهداءکننده)115(.	  یک 

خدمات وزارت امور اجتماعی- 1-3-1-1
زارت امور اجتماعی مصر در جهت کمک به شهروندان مصری که به دالیل مختلف  و
در شرایط نامناسبی قرار دارند، اقدامات و فعالیت هایی را انجام می دهد. ازجمله ی این 

یر اشاره نمود: کمک ها می توان به موارد ز
کمک در زمان های حوادث و فجایع غیرمترقبه. 1
گوار غیرمترقبه. 2 کمک های مالی به دلیل حوادث نا
کمک به خانواده های مبارزان ارتش و نیروهای مسلح . 3
کمک به شهیدان و جانبازان ارتش. 4
رزان در هنگام خشک سالی. 5 کشاو کمک به 
کودکان یتیم)107(.. 6 کمک به امرارمعاش 

کمک در زمان های حوادث و فجایع غیرمترقبه	 
گهانی و فجایع به مردم حادثه دیده داده می شود.  کمک های مالی در هنگام حوادث نا
کمک ها به صورت خانوادگی یـــا به صورت فردی به مردم اختصاص داده می شـــود.  ایـــن 
برای مثال در حوادثی مانند، ســـیل، زلزله، آتش سوزی، غرق شدن، تصادف ها و ... و در 
کمک های  موارد مجروح شدن و مرگ اشخاص و یا از بین رفتن اموال و دارایی های افراد 

مالی داده  می شوند)108(.
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کمک	  یافت  روند در
زارت امور   ارائـــه  ی درخواســـت و شـــواهد و مدارک تأییدشـــده به یکـــی از واحدهـــای و

ز بعد از وقوع حادثه)108(. کثر 60 رو اجتماعی تا حدا
کودکان یتیم	  کمک به امرارمعاش 

که نیاز بـــه تحصیل دارنـــد و به دالیل مالـــی ناتوان به  یر 18 ســـالی  کودکان ز  کمـــک بـــه 
کمک ها به صورت بیشـــینه  ی 200 پوند در ماه و به مدت 8  ادامـــه  ی تحصیل اند. این 
کمک  ماه تحصیلی)از اکتبر تا می( به خانواده ها داده می شـــود. البته شرط دادن این 

فقدان منبع درآمدی برای خانواده است)109(.
کمک	  یافت  روند در

کمک مالی از طرف شخص ارائه شود  کمک هزینه باید درخواست  یافت این   برای در
ردن اسناد و  ری اطالعات درباره  ی محل زندگی و به دست آو و ســـپس بعد از جمع آو

زارت امور اجتماعی، این خدمت به شخص ارائه می شود)109(. مدارک توسط و
کمک	  موارد مستحق 

که یتیم و یا اولیاء آن ها نامعلوم اند.. 1 کودکانی 
گرفته و یا زندانی اند.. 2 که والدینشان طالق  کودکانی 
که به مدت بیش از 3 سال زندانی شده اند)109(.. 3 کودکانی 

کشاورزان در خشک سالی	  کمک به 
کـــه توســـط حادثـــه  ی خشک ســـالی آســـیب دیده اند و  کمـــک مالی بـــه افـــرادی  ایـــن 

محصوالت آن ها از بین رفته داده می شود)110(.
کمک	  یافت  روند در

کمک ها را ندارند: یر حق استفاده از این  افراد ز
کسب وکار. 1 کارمندان دولتی یا بخش عمومی یا بخش 
که بیش از 100 پوند در ماه درآمد دارند.. 2 صاحبان حرفه و مشاغلی 
یافتی آن ها از بیمه بیشتر از 100 پوند در ماه است)110(.. 3 که در بازنشستگانی 

کمک	  موارد مستحق 



کشور مصر  /  115 فص  چ ارم  نگاشت ن ادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

افراد دچار شده به خشک سالی و آسیب دیده از این پدیده

کمک به خانواده های شهیدان و مبارزان ارتش	 

 در ایـــن طـــرح بـــه خانواده های مبارزان و ســـربازان و یـــا خانواده هایی که پدرشـــان در 
یخ شروع خدمتشـــان خدماتی ارائه می شود.  اســـتخدام نیروهای مسلح اســـت از تار
این خدمات در زمینه های مختلف)بیماری، ازدواج، مراســـم تشییع جنازه، آموزش 

و...( است)111(.
کمک	  یافت  روند در

گواهـــی مهروموم و تأییدشـــده از واحد نظامی محل خدمـــت و ارائه  ی مدارک   ارائـــه  ی 
کمک موردنظر. مربوط به درخواست 

موارد مستحق	 
درآمد خانواده بیش از 100 پوند در ماه نباشد.. 1
خانواده از نهادها و مؤسسات دیگری درآمدی نداشته باشد.. 2
گر شـــخصی از اعضای خانواده از ازدواج . 3  مزدوج نشـــدن اعضای خانواده ی مبارز. ا

کند از این طرح خارج می شود)111(.

پروژه های وزارت امور اجتماعی- 1-3-1-3
ژه هایی  زارت امور اجتماعی مصر در جهت ارائه ی خدمات به شهروندان مصری پرو و

یر می باشند: ژه ها شامل موارد ز که این پرو را انجام می دهد 
خانواده های مولد. 1
توسعه  ی روستاهای نیازمند. 2
بازسازی اجتماعی مصر. 3
کارت های هوشمند. 4
بانک اطالعاتی خانواده. 5
یافت سؤاالت و شکایات شهروندان)117(.. 6 در
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خانواده های مولد	 
اقتصـــادی  وضعیـــت  بهبـــود  بـــرای  اجتماعـــی  امـــور  زارت  و ژه هـــای  پرو از  این یکـــی 
ژه هدف بهبود پتانسیل های درآمدی شهروندان با  خانواده های مصری اســـت. در این پرو
و  روســـتایی  یســـت، صنایـــع  ماننـــد، محیط ز زمینه هـــای مختلفـــی  در  آن هـــا  اشـــتغال 

تخصص های دانشگاهی است.
کاهـــش فقر و بیکاری در مصر و اســـتفاده از ظرفیت خانواده ها در  ژه  هـــدف از این پرو
ژه در زمینه های  جهـــت بهبود شـــرایط اقتصـــادی و اجتماعی مصر اســـت. تمرکز این پـــرو

یست و ساخت مسکن انجام می باشد)118(. صنایع دستی، محیط ز

توسعه  ی روستاهای نیازمند	 
زارت امور اجتماعی با بررســـی هایی که در وضع موجود روســـتاهای مصر کرده است  و
بـــه وضعیـــت وخیم اجتماعی آن ها پی برده اســـت. در جهت رشـــد و توســـعه  ی شـــرایط 
زارت در تالش اســـت با همکاری  زندگی مردمان روســـتاها و کار و اجتماعـــی و وضعیت 
که  نهاد هـــای غیردولتـــی فعال در مصر بـــه بهبود این شـــرایط بپردازد. یکی از ایـــن نهاد ها 
کار اســـت، مؤسســـه  ی روتاری  فعال تریـــن و بزرگ تریـــن نهـــاد غیردولتـــی مصر در حوزه  ی 
زارت بـــا همکاری این مؤسســـه ســـعی در حل مشـــکل روســـتاهای مصـــر دارد.  اســـت. و
زارت امور اجتماعی و اعضایی از موسسه  ی  ژه شامل اعضایی از و هیئت مدیره ی این پرو
ژه را  که بودجه  ی این پرو زارت قول داده است  کشور مصر به و روتاری می باشـــند. مجلس 

کند. تأمین 
ژه شـــامل ارتقاء آموزشـــی، بهداشـــتی،اجتماعی و ایجاد تسهیالت رفاهی  اهداف پرو

برای زندگی بهتر مردم روستاست)119(.

بازسازی اجتماعی مصر	 
زارت امور اجتماعی مصر به دنبال ایجاد یک فضای بســـیار مناسب برای جامعه  ی  و
مصر در جهت مشـــارکت مـــردم مصر در فضـــای عمومی جامعـــه در جنبه های مختلف 
زارت بـــه دنبال ایجـــاد واحدهایی برای  اجتماعی اســـت. برای رســـیدن بـــه این هدف، و

ارائه  ی خدمات متنوع به مردم است.
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ژه ارائه  ی خدمات اجتماعی در ارتباط با نیازهای مختلف مردمی به  هدف از این پرو
کمک به  یرســـاخت ها، منابع انســـانی و  شـــهروندان مصر اســـت. ایـــن خدمات شـــامل ز

نابه سامانی های موجود در مصر است)120(.

کارت های هوشمند	  پروژه  ی 
زارت در راستای بهبود خدمات به شهروندان مصری به دنبال استفاده از کارت های  و
هوشمند اســـت. با این روش از تخلفاتی نظیر قاچاق و برخی فعالیت های غیرقانونی نیز 

جلوگیری می شود.
ژه عبارت اند از: اهداف این پرو

استخراج اطالعات آماری در جهت بهبود تصمیم گیری های الزم	 
ردن اطالعات آماری دقیق برای فعالیت ها	  به دست آو
ارائه  ی سریع تر و ایمن تر خدمات به شهروندان)121(.	 

بانک اطالعاتی خانواده	 
بانک اطالعاتی در جهت شناســـایی وضعیت اجتماعی خانواده های مصری و برای 
ژه در ابتـــدا خانواده ها بر اســـاس رفاه اجتماعی  بهبود این شـــرایط ایجاد شـــد. در ایـــن پرو
گـــروه از خانواده ها شناســـایی می شـــود. و  دســـته بندی  می شـــوند. ســـپس نیاز های ایـــن 
درنهایت با توجه به سطح اجتماعی خانواده ها به آنان خدماتی ارائه می شود. این سیستم 
که در نقشه  ی کشور،  زارت قرار  می دهد  همچنین یک بانک اطالعاتی قوی را در اختیار و
کز و انجمن ها و مؤسسات  یع مرا یع فقر و آسیب های اجتماعی و همچنین توز نحوه  ی توز
ژه از  کاماًل مشـــخص می شـــود. اجـــرای این پرو و چگونگـــی ارائه  ی خدمات به نیازمندان 

کشید. سال 2006 تا 2008 طول 
ژه عبارت اند از: حامیان پرو

زارت امور اجتماعی	  و
زارت امور خارجه	  و
دپارتمان احوال شهری	 
کشور	  مرکز آمار و اطالعات 
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دانشگاه های محلی	 
زارت ارتباطات	  و
شرکت های اجرایی)122(.	 

دریافت سؤاالت و شکایات شهروندان	 
یافت شکایات، سؤاالت، پیشنهادات  ژه در جهت ارتباط با شهروندان برای در این پرو
گزارشات و  و پاسخ به آن ها در اسرع وقت می باشد. همچنین با استفاده از این سیستم، 
که در جهت  زارت قرار   می گیـــرد  آمارهایـــی در جهـــت تعداد و نوع شـــکایات در اختیـــار و
کارگشـــا می باشـــد. همچنین مشـــکالت اجرایی و دانشـــی  بهبـــود وضـــع موردنظر بســـیار 
یابی قـــرار   می گیـــرد و از ایـــن   می توان در جهـــت بهبود  کارکنـــان نیـــز در ایـــن طرح مـــورد ارز

کرد)123(. خدمت رسانی استفاده 

مجموعه دانشگاهی االزهر )جامعه االزهر(- 1-3-5
بـــا تصرف مصر توســـط خلفای فاطمی در قـــرن دهم میالدی، بزرگ ترین شـــهر جهان 
که بر مذهب تشـــیع اسماعیلی  عرب بانام قاهره بنیان گذاشـــته شـــد. حکام جدید مصر 
بودنـــد و خـــود را در محاصره جهان ســـنی یافته بودند، بـــرای مقابله بانفوذ تفکر ســـنی در 

گذاشتند. مملکت خود مسجد الجامع االزهر را بنیان 
عـــده ای نام مســـجد جامـــع االزهر را مشـــتق از لقب حضـــرت فاطمه زهرا )ســـالم اهلل 
که فاطمیان خود را فرزندان  کرد  علیهـــا( می دانند و منطق آن را نیز ازاین رو می توان توجیه 
که نام  حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( می خواندند و از سوی دیگر عده ای معتقد هستند 
االزهر مشتق از لقب دخت رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( نبوده بلکه منظور خود واژه 
االزهـــر به معنای پرتوافکنی اســـت و چرایی آن نیز در خاص بودن این مکان در بین ســـایر 

کن مصر است)67(. اما
یت این مســـجد در تشـــکیل  امـــا آنچـــه مهم تر از فلســـفه نام گـــذاری می باشـــد، محور
بزرگ ترین دانشگاه جهان اسالم است. مسجد االزهر هیچ گاه یک عبادتگاه عادی نبود، 
بلکه محلی برای تبلیغ مذهب اســـماعیلی، تجمع و تفقه اســـاتید و علمای اسالمی و از 
ســـوی دیگـــر محل خطابه خلفای فاطمی نســـبت به امـــرا و دبیران خـــود و همچنین مرکز 
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نگهداری اسناد مهم حکومتی بوده است.
االزهر با تسلط خلفای فاطمی شیعه مذهب به وجود آمد و قرار بود یک نظام عقیدتی 
رد تا بتواند پایگاه اجتماعی حکومت فاطمیان را  نیرومندی را از رعیا، زارعین و... پدید آو

تثبیت نماید.
امـــا با تســـلط صالح الدین ایوبی بـــر مصر و اســـتمرار حکومت ایوبیان ســـنی مذهب 
یـــک بـــرای االزهر آغاز شـــد. ایوبیـــان مذهب رســـمی االزهر را از شـــیعه  رانـــی تیـــره و تار دو
کالس های درس االزهر را  اســـماعیلی به مذهب سنی شـــافعی تغییر دادند و بســـیاری از 
تعطیل نمودند. آن ها االزهر را به منزله یک قوه و ظرفیت برای توطئه علیه نظام خود جهت 
بازگردانـــدن باقی ماندگان فاطمیان به حکومت می دانســـتند و ازاین رو تمام تالش خود را 

کار بسته بودند)67(. کردن االزهر به  جهت محدود 
حکومـــت ایوبیان پـــس از حدود یک قرن ســـلطه در قرن 13میالدی توســـط ممالیک 
که مصر و االزهـــر بار دیگر به خـــود روی آرامش  گشـــت و این اتفاق موجب شـــد  منقـــرض 
ک بیرون نمی کشند،  گاه بودند اسماعیلیان بعد از یک قرن سر از خا ببینند. ممالیک که آ
گاهی از دشـــمنی االزهر با ایوبیان، با پـــر و بال دادن به این جامعه زمینه توســـعه آن را  بـــا آ

فراهم نمودند)66(.
زی توجه می شـــد، مدارک و بناهای  کـــه به علم و دانش اندو ران ممالیـــک ازآنجا در دو
گرفتن مجدد االزهر فراهم شـــد. با  گردیدند و مقدمات قدرت  گذشـــته تعمیر و بازســـازی 
سقوط ایوبیان و آغاز حکومت ممالیک، بار دیگر رونق به االزهر بازگشت و سه مدرسه در 

جوار آن تأسیس شد.
زنه امید نیز پس از مدتی با ســـلطه عثمانی ها به فراموشـــی ســـپرده شد. آن ها در  این رو
که ضربه ای شدید  کردند، غارتی  رود خود به مصر و فتح قاهره تمام شهرها را غارت  بدو و
کانون  بـــه االزهـــر زد. حکومـــت عثمانی همچـــون ایوبیـــان از ترس تبدیل شـــدن االزهر بـــه 
کالس های درس آن را تعطیل و حتی پاره ای از اســـاتید را به  یم ســـابق، اکثر  طرفـــداران رژ

تبعید فرستاد)66(.
کثرت  کـــه مصر را با آن وســـعت جغرافیایـــی و  یافتند  امـــا پـــس از مدتی عثمانیـــان در
کننـــد. ازایـــن رو در قرن  کنترل  جمعیتـــی، نمی تواننـــد بـــا صرف اتـــکا به بـــازوی نظامـــی 
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ران االزهر  17میالدی ســـمت شـــیخ االزهر توســـط حکام عثمانی پدیـــد آمد. از همـــان دو
ران اوج خود را از حیث علم و معرفت آغاز کند و تبدیل به پناهگاه دانشمندان  توانست دو

یندگان علم شود. و عالمان جهان اسالم و جو
ین را به خود دید و آن اشغال  کاماًل نو با افول قدرت امپراطوری عثمانی، االزهر عصری 

مصر توسط مسیحیان بود.
رند. حضور و سلطه  یان توانستند مصر را به تصرف خود درآو در قرن 18میالدی فرانسو
ین آموزش و علوم پیشرفته غربی آشنا کرد. در همین زمان  یان، االزهر را با شـــیوه نو فرانســـو
رد  کـــه توانســـته بـــود با جلب نظـــر علمـــای االزهر، قاهـــره را بـــه تصرف خـــود درآو ناپلئـــون 
یادی از متخصصان فرانسوی را جهت ارائه نظریات  "انستیتوی مصر" را تأسیس و تعداد ز

کرد. فنی به این مؤسسه اعزام 
یان نیز در ســـال 1882 میالدی با اشغال مصر توسط انگلستان به پایان  ران فرانســـو دو
رســـید و عصر استعمار مصر آغاز شد. اســـتعمار مصر توسط انگلیس، االزهرنشینان را به 
فکر واداشـــت و موجب شـــد ایـــن مرکز دســـتخوش تحوالت جـــدی ســـازمانی و علمی- 
که رابطه عمیقی با سیدجمال الدین  ره محمد عبده، امام االزهر  مذهبی شـــود. در این دو
اسدآبادی داشت خواهان تنظیم برنامه درس ثابت شد تا جایگزین روش پراکنده گذشته 

کرد.  گردد و برگزاری امتحانات و آزمون ها را نیز مهم قلمداد 
 پس ازاین اقدام نیز در اواخر قرن 19میالدی در االزهر مرکزی با نام دارالعلوم برای تربیت 
کتاب تأســـیس شـــدند. علوم  ری هزاران  کتابخانه االزهر با جمع آو مـــان و همچنیـــن 

ّ
معل

جدید موردنیاز مصر وارد نظام آموزشی االزهر شد، در راستای این تحوالت مدرسه قضات 
گشت تا در آن به مطالعه قوانین شریعت پرداخته شود)66(. نیز ضمیمه االزهر 

یب دولت به عنوان مجموعه ای علمی و  در اوایل قرن بیستم دانشگاه االزهر طبق تصو
اسالمی باهدف تبیین، بررسی و نشر میراث اسالمی رسمیت یافت. در دهه چهارم قرن 
زی  20 میـــالدی اســـاس و ســـازمان دهی االزهـــر از یـــک محفل ســـنتی به دانشـــگاهی امرو
ین علمـــی، ازجمله تخصص های پزشـــکی، مهندســـی،  متحول شـــد و آموزش هـــای نو

گرفتند. یاضیات، شیمی، اقتصاد و ... در زمره آموزش های دانشگاهی االزهر قرار  ر
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شکل 4-6: مسجد االزهر

کنـــون االزهـــر بزرگ تریـــن و عالی تریـــن مؤسســـه دینی جهان اســـالم با ســـه بخش  هم ا
اصلی است: 

دانشگاه االزهر . 1
مجمع پژوهش های اسالمی 1. 2
فرمانداری2 )66(.. 3

شکل 4-7: ساختار سازمانی مجموعه االزهر

1. مجمع بحهث االسالمیه
2. مشیخه االزهر
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دانشگاه االزهر- 1-3-5-1
تمرکز اصلی این دانشگاه بر روی تحصیالت عالی و پژوهش های مربوط به خود االزهر 
یس  می شـــوند. با  کنار آن رشـــته های فیزیک، پزشـــکی و مهندســـی نیز تدر اســـت اما در 

یر نظام مند شد:  اعمال تغییرات ساختاری اداری و علمی، االزهر متحول و به شرح ز

شکل  4-8: لوگوی دانشگاه االزهر 

که در حقیقت وظیفـــه تصمیم گیری و هدایـــت االزهر را بر  الف(  شـــورای عالـــی االزهر 
یر است: عهده دارد و متشکل از اشخاص ز

کل مجموعه  که از آن به عنوان شـــیخ االزهر نیز یاد می شـــود، وظیفه مدیریت  کبر  امام ا
االزهر را بر عهده داشـــته و همچنین رئیس شـــورای االزهر اســـت. انتخاب شـــیخ االزهر از 
که بزرگان االزهر  سال 1329 توسط بزرگان االزهر صورت می گرفت و فرآیند آن به گونه ای بود 
یاســـت جمهـــوری از میان آنان یـــک نفر را  از بیـــن خود ســـه نفـــر را انتخـــاب می کردند و ر
ز رئیس جمهور اقـــدام به انتخاب و  یج این روند تغییـــر یافت و امرو یـــد، ولـــی به تدر برمی گز

نصب یک نفر از بزرگان االزهر می نماید)66(.
دبیرکل شورای عالی امور اسالمی	 
رئیس دانشگاه 	 
وکیل االزهر 	 
ر حقوقی 	  مشاو
دبیرکل مجمع پژوهش های اسالمی	 
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کنترل شورای عالی االزهر ب( نهادهای تحت 
کتابخانـــه: در اواخر قرن 19 میالدی در االزهر توســـط شـــیخ محمدعبده، امام االزهر . 1

کتـــاب موجود  کنـــون در این کتابخانـــه بیش از نیم میلیون نســـخه  ایجـــاد شـــد. هم ا
کتابخانه االزهر به  کتب خطی و نادر است.  که بالغ بر 40 هزار نســـخه آن،  می باشـــد 

کتابخانه بزرگ مصر بعد از دارالکتب المصرّیه مطرح می شود. عنوان دومین 
که از آن به . 2 مجلـــه االزهر: از دیگر اقدامات این دانشـــگاه چاپ مجله "نور االســـالم" 

مجلـــه "االزهر" نیز یاد می شـــود، در نیمه نخســـت قرن 20 میالدی اســـت. این مجله 
اخبار، خطبه ها، مقاله های قرآنی و مسائل جهان اسالم را مورد بررسی قرار می دهد.

شکل 4-9: دانشگاه االزهر 

که در . 3 کمیته فتوا است  کمیته فتوا: یکی از نهادهای تحت امر شـــورای عالی االزهر 
نیمه نخســـت قرن 20 میالدی به دســـتور مصطفی المامقی، شـــیخ وقت االزهر و به 
ر فتوا و حل شـــبهات شـــکل گرفته است. این کمیته متشکل از رئیس و  منظور صدو
12عضـــو از چهـــار فرقه مشـــهور اهـــل تســـنن و همچنیـــن دارای شـــعبات متعدد در 

استان های مختلف است.
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 پژوهشـــکده تحقیقـــات اســـالمی: ایـــن پژوهشـــکده وظیفـــه برگـــزاری همایش ها، . 4
کارگروه هـــا و کمیســـیون های تحقیقاتـــی را برعهده دارد. درعین حال به چاپ و نشـــر 
کنفرانس های ســـاالنه می پـــردازد. در این مجموعه مدیریت  تألیفات فقهی و تدارک 

کریم نظارت دارد. که به ترجمه، چاپ و نشر قرآن  گانه ای نیز موجود است  جدا
اداره مرکزی مؤسســـات االزهر: این بخش متشـــکل از معاونـــان متعدد در حوزه های . 5

کـــه وظیفـــه اداره امـــور داخلـــی االزهـــر و خدمـــات  آموزشـــی، خدماتـــی و ... اســـت 
یی را بر عهده دارند. دانشجو

مجموعه های آموزشـــی- علمی این دانشگاه در دو قسمت مردان و زنان تشکیل شده 
و در شـــهرهای مختلف دارای شـــعبه است. رشـــته های تحصیلی با توجه به توانایی ها و 
ظرفیت های جنسیتی تخصیص یافته اند. همچنین این دانشگاه دارای مقررات خاصی 
برای پذیرش دانشـــجو بوده و هرســـال هزاران دانشـــجوی خارجی در رشـــته های مختلف 

برای پذیرش در این دانشگاه اقدام می کنند.
کثر رشته های تحصیلی به جذب دانشجو  گفته شد دانشگاه االزهر در ا که  همان طور 
یت دارند.  می پردازد اما دراین بین رشته های عقاید، تفسیر، فقه، حدیث و ادبیات، محور
یخ االزهر ارائه شده اند، عبارت اند از: علوم قرآنی، تفسیر،  که در طول تار مهم ترین دروســـی 
کالم، عقاید، منطق و فلســـفه، هیئت،  یاضیات، علم حدیث، ادبیات و  فقه و اصول ر

قضا، طب، داروسازی، فیزیک، اخالق و عرفان.
عالوه بر رشـــته های دانشـــگاهی نظری و عملی، هنر و پاره ای از حرفه ها نیز موردتوجه 
که البته آموزش و تعلیم آنان در راســـتای اهداف مذهبی االزهر  این دانشـــگاه می باشـــند 
یســـی، شـــعر و سرود،  اســـت. حرفه هایی همچون قرائت قرآن، فّن خطابه و وعظ، خوشنو

کتاب و صّحافی ازجمله فنون موردنظر االزهر است)69(. تذهیب، جلدسازی 
تمامی رشـــته های دانشـــگاهی و هنـــری در االزهر به طور تخصصی در دانشـــکده های 

یس می شود:  یر است، تدر که به ترتیب ز مختلف این دانشگاه 
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جدول 4-1: دانشکده های دانشگاه االزهر

 دانشکده های ادبیاتدانشکده های فقه مدار
دانشکده های علوم نوین و صرف و نحو

دانشکده فقه و قانون اسالمی
دانشکده الهیات اسالمی
دانشکده دعوت اسالمی

دانشکده اصول دین
دانشکده شریعت اسالمی

دانشکده زبان عربی
دانشکده مقاالت عربی 

و اموی
دانشکده زبان و ترجمه

دانشکده اقتصاد
دانشکده آموزش و پرورش

دانشکده علوم
دانشکده روانشناسی

دانشکده دندانپزشکی
دانشکده مهندسی
دانشکده کشاورزی

دانشکده پزشکی

یت جایگاه علمی- مذهبی خود عالوه بر سازمان دادن  دانشگاه االزهر در راستای تقو
به فعالیت های علمی اش، ارتباط علمی خود را از حالت درون ســـازمانی و درون مرزی به 
رده اســـت. ایـــن دانشـــگاه در حـــال حاضـــر بـــا بســـیاری از  فرامـــرزی و فـــرا ســـازمانی درآو

دانشگاه های جهان اسالم من جمله حوزه های علمیه شیعه ارتباط دارد.
از سوی دیگر در این سال ها، دانشگاه دست به ایجاد ارتباط میان االزهر و سایر نقاط 
گونی ازجمله فرســـتادن هیئت هایی برای نشـــر اطالعات  گونا جهان با اعمال برنامه های 
کشـــورهای مختلف همچـــون چین، ژاپـــن، آفریقای  صحیـــح و دقیق درباره اســـالم بـــه 
جنوبی و ... زده اســـت. همین سطح از ارتباطات موجب پیدایش تنّوع مذهبی، زبانی، 
که رواق هـــا، ایوان هـــا و دروازه های  یان االزهر شـــده به گونـــه ای  نـــژادی اســـاتید و دانشـــجو

گردیده اند. ین اقوام و ملل مختلف نام گذاری  ساختمان های االزهر با عناو
که از آن با  یس زنان تشکیل داده است   دانشـــگاه االزهر مرکزی مختص تحصیل و تدر
نام دانشگاه دختران االزهر یاد می شود. این مرکز بزرگ ترین مرکز مخصوص آموزش زنان در 

مصر است.
کشـــورهای اســـالمی به صورت بورســـیه و آزاد در دانشـــگاه  یان علوم دینی از  دانشـــجو
رودی  االزهر مشغول به تحصیل می شـــوند. الزم به ذکر است دانشگاه های مصر امتحان و
بنام کنکور ندارند و معدل هر فرد تعیین کننده رشته تحصیلی او در دانشگاه است)69(.
گواهی متوسطه االزهر از مؤسسات االزهر یا معادل آن را داشته  که  یان خارجی  دانشجو
که برای هر  یانی  رودی همتایان مصـــری و در محدوده تعداد دانشـــجو باشـــند بـــا رعایت و
گردیده اســـت، واجد شـــرایط ثبت نـــام در دانشـــکده های فنی، علمی و  دانشـــکده معین 
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نظری هستند. 
کمیته معادل یابی  گواهی معـــادل دارند مطابق تصمیمـــات  که  یان خارجی  دانشـــجو
یر را در نظر داشته  رود به دانشـــگاه االزهر باید شرایط ز دانشـــگاه ثبت نام می شـــوند و برای و

باشند: 
کسب شده باشد. 	  یان باید اخیرًا  مدرک این دانشجو
یان 	  یان خارجی برای ثبت نام در دانشکده ها نباید از 10% تعداد دانشجو تعداد دانشـــجو

مصری ثبت نام شده در هر دانشکده فراتر رود. 
یان خارجی در دانشـــکده های پزشـــکی، دندانپزشـــکی، شـــیمی و مهندسی 	  دانشـــجو

یاست دانشکده. پذیرفته نمی شوند مگر با موافقت ر
یان خارجی که بورســـیه نیســـتند، هزینه های آموزشـــی را خودشـــان پرداخت 	  دانشـــجو

یان دانشکده های الهیات، زبان عربی  می کنند. )الزم به ذکر اســـت که فقط به دانشجو
و مطالعات اسالمی عربی،شیخ و طلبه اطالق می گردد و شیخ االزهر از فارغ التحصیالن 

این دانشکده انتخاب می گردد.(

مجمع پژوهش های اسالمی1 - 1-3-5-1
دومین بخشـــی اصلی االزهر بعد از دانشـــگاه، مجمع البحوث االســـالمیه است. این 
مجمع دارای فعالیت های علمی و پژوهشـــی بوده و هرساله به اعزام صدها مبلغ به جای 
ردن بیـــش از 60 متفکر و  گردهم آو جـــای جهان می پـــردازد. مجمع البحوث االســـالمیه با 

کز بسط و انتشار فتوای جهان تسنن است. دانشمند بزرگ سنی، از مهم ترین مرا

فرمانداری- 1-3-5-3
که مکتب و دفتر شیخ االزهر محسوب  فرمانداری نیز بخش ســـوم این دانشگاه است 
کز  که شـــامل مرا می شـــود و دارای بخش هـــای متعددی ازجمله مؤسســـات االزهر اســـت 
آموزشـــی دبســـتانی تا پیش دانشـــگاهی االزهر اســـت و بیش از5 میلیون دانش آموز در این 

کز ازهری تحصیل  می کنند تا به دانشگاه االزهر وارد شوند.  مرا
رش مسئول  پرو زارت آموزش و رش و آموزش عالی رایگان اســـت. و پرو در مصر آموزش و

1. مجمع البحهث االسالمیه
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امور آموزشی در سطوح مختلف تعلیمی است. مهم ترین مرکز آموزش دینی، االزهر است. 
در مشـــیخه االزهـــر مرکزی به نـــام اداره کل آموزش مقدماتی وجود دارد که مســـئول آموزش 
گردان با 5 ســـال ســـن، وارد این  مرحله ابتدایی اســـت و 6 ســـال به طول می انجامد. شـــا
که شـــامل حفظ 20 جزء قرآن و یک جزء علوم مذهبی،  ره  مرحله می شـــوند و با تکمیل دو
گواهینامه ابتدایی االزهر را کسب می کنند. بعدازآن وارد مرحله  زبان و علوم جدید است، 
ره جزءهای  که مدت این مرحله 3 ســـال اســـت و در این دو آموزش راهنمایی می شـــوند 
که مناســـب ســـطح آنان  باقیمانده از قرآن وی جزء موضوعات مذهبی، عربی و فرهنگی 
که مدت آن3 سال  یه( است  اســـت را حفظ می کنند. مرحله بعد آموزش دبیرستان )ثانو
یاضیات برگزار می گردد و به افراد موفق در  بوده و درس هر رشـــته، هنر و ادبیات، علوم و ر
گواهینامه عمومی االزهر اعطا می شـــود. دارندگان این مدرک می توانند به دانشـــگاه  پایـــان 
که به این مدارس واردشده اند در جدول پیوست  کنند. تعداد دانش آموزانی  االزهر راه پیدا 

رده شده است)69(. آو

وظایف و اهداف االزهر- 1-3-5-1
ازجمله مهم ترین اهداف االزهرمی توان موارد ذیل را ذکر نمود: 

1. محافظت از شریعت اسالمی و اصول و فروع آن و حفظ زبان عربی و نشر آن 
2. تربیت دانشمندانی برای آموزش علوم دینی و زبان در آموزشگاه ها و مدارس

که ماهیت ذاتی و فلســـفه  االزهـــر در جامعـــه مصر دارای وظایفی تعریف شـــده اســـت 
وجودی خود را درگرو انجام این وظایف می داند. ازاین رو به اهم این وظایف اشاره می شود:

آمـــوزش: با توجه به توضیحات فوق مســـلم اســـت که اصلی ترین وظیفه االزهر مســـئله 	 
آموزش و تعلیم علمای آینده اهل سنت است.

کادمی تحقیقات اسالمی1 و 	  ر فتوا: یکی از بخش های اصلی جامع االزهر بخش آ صدو
کمیتـــه فتوا اســـت. االزهر بر خود واجـــب می بیند که از طریق این بخش ها به ســـؤاالت 
شـــرعی و اســـتفتائات مردم را پاســـخ دهد؛ از سوی دیگر یکی از مســـئولیت های االزهر 

ر فتواهای رسمی مورد خواست دولت به مرکز داراالفتا است. صدو
نقش آفرینـــی سیاســـی: االزهر از آغاز تأســـیس خود همواره نوعی نقش سیاســـی داشـــته 	 

مجمع البحوث االسالمیه - .1
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اســـت و همیشـــه نیز حکام محلی با چشـــم طمع به منظور اســـتفاده ابزاری ازآن جهت 
که فاطمیـــان از االزهر توقع  یک خود نـــگاه می کرده اند. از همیـــن رو بود  توجیـــه ایدئولوژ
داشـــتند تا پایه های مذهب اســـماعیلی را محکم کند و پس از آنان نیز ســـالطین سنی 
همین توقع را به نفع مذهب رسمی خود داشتند. االزهر تا آخرین ایام حکومت عثمانیان 
رده می کرد اما با اشغال و استعمار مصر توسط بیگانگان  افتان وخیزان این توقعات را برآو
مســـیحی ماهیت االزهـــر از یک نیـــروی دارای تعامل با حـــکام، به نوعی تبدیـــل به مرکز 
یان توسط  یسیون گشت. اوج این رهبری را می توان در فتوای مقاومت مقابل فرانسو اپوز
ز فرانسه به مصر در قرن 18میالدی دید.  "عبداهلل شـــرقاوی" شیخ االزهر در جواب تجاو
یان آخرین نقش آفرینی سیاســـی االزهر نبـــود؛ بلکه این مرکز با  اما مقاومت علیه فرانســـو
کرده است  ر فتواهای سیاســـی نقش عمده ای را در تحوالت سیاســـی مصر ایفاء  صدو
که در ســـال 1947 میالدی در مورد قضیه  که یکی از مهم ترین آن ها فرمان جهادی بود 
گروه  های  گردید  فلسطین و اشغالگران صهیونیستی از سوی االزهر صادر شد و موجب 

جهادی وارد جامعه مصر شوند.
یج مذهب رســـمی خود 	  تبلیـــغ: همچون هر نهاد مذهبی، االزهر نیز مســـئول تبلیغ و ترو

است. ازاین رو در االزهر نهادی با عنوان مجمع بحوث االسالمیه تشکیل شده تا مبلغان 
یـــج مذهب رســـمی االزهر بـــه مناطق  و ســـخنرانان فارغ التحصیـــل جهـــت تبلیـــغ و ترو

مختلف اعزام شوند.
نظارت: دانشگاه االزهر کار نظارت بر نشر قرآن کریم را بر عهده دارد. همچنین نظارت بر 	 

که موضوعات آن ها در ارتباط با  یسی برای کتاب هایی  گزارش نو نشر و انتشـــارات و نیز 
تعالیم و آداب اسالمی باشد، بر عهده االزهر است)69(.
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جدول 4-2: مأموریت دانشگاه االزهر

تبیین، بررسی و نشر میراث اسالمیفلسفه وجودی

خدمات

آموزش و تعلیم مبلغان و عالمان آینده اهل سنت 	 
یی به سؤاالت شرعی و استفتائات مردم 	  پاسخگو
کل جامعه 	  ر فتواهای رسمی برای  صدو
یج و تبلیغ قرآن و عقاید اهل سنت 	  ترو
اعزام مبلغان به مناطق مختلف جهان 	 
کتب مرتبط با تعالیم اسالمی 	  نظارت بر نشر قرآن و 

مسلمانان مخاطبان

جهانیحوزه جغرافیایی

حضور فعال در مسائل سیاسی و نقش آفرینی در مواقع حساسارزش های سازمانی

رده شده است)69(:  یر آو یت این شورا در جدول ز مأمور

جدول 4-3: مأموریت شورای عالی امور اسالمی وزارت اوقاف مصر

فلسفه وجودی
یج و تبلیغ دین اسالم به صورت محلی و بین المللی	  ترو
ایجاد و توسعه روابط فرهنگی و مذهبی بین مصر و جهان	 

خدمات

ره های آموزشی و فرهنگی به زبان عربی و زبان های دیگر	  انتشار مقاالت دو
ارائه یک تفسیر ساده و ترجمه خوب برای قرآن	 
جستجوی احادیث، دسته بندی آن ها و ارائه توضیحات برای جزئیات آن ها	 
تالش برای کمک به مردم برای حفظ قرآن و تلفظ صحیح آن در کشورهای اسالمی	 
بردی	  کار گونه علمی و  ارائه مقاالت در رابطه با میراث اسالمی به 
انتشار دایره المعارف در تمامی علوم اسالمی	 
بررسی وضعیت مسلمانان و انتشار اطالعات مربوط به آن	 
یت های یکسانی 	  که اهداف و مأمور کشورهای دیگر  همکاری با دیگر شوراهای 

داشته باشند.
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خدمات

بـــان عربی بـــا ترجمه، بـــرای بعضـــی از مقاالت 	  انتشـــار یـــک مجله اســـالمی به ز
چاپ شده در قاهره

شناساندن اسالم به سراسر جهان، شناسایی و ردیابی ادعاها و تحریف ها	 

مخاطبان
مسلمانان	 
سایر مذاهب مردم جهان	 

جهانیحوزه جغرافیایی

ارزش های 
سازمانی

ارائه خدمات برای اسالم و مسلمانان با رعایت ارزش های اسالمی، رفتاری، 
اعتقادی و فرهنگی

مؤسسات خیریه در مصر- 1-3-3
نهاد هـــای غیردولتـــی مذهبـــی بیـــش از 30% از نهاد هـــای غیردولتـــی مصر را تشـــکیل 
کز  کلینیک ها و مرا می دهند. فعالیت این نهادها شـــامل اداره ی مســـاجد، یتیم خانه ها، 
یس و آموزش قرآن اســـت. منابع درآمدی این مؤسســـات شـــامل  مراقبت و همچنین تدر
که  زکات، کمک هـــای مالـــی مردمـــی و صدقات می باشـــد. اولیـــن نهاد غیردولتـــی مصر 

درزمینه ی خیریه فعالیت می کرد در 1878 ایجاد شد.
کـــه به عنوان یک  کرد  گـــروه اخوان المســـلمین را بنیان گـــذاری  در 1928 حســـن البنـــا 
ســـازمان غیردولتـــی در مصـــر ثبـــت شـــد. در دهه هـــای 1930 و 1940 ایـــن ســـازمان درگیر 
فعالیت های خیریه و امور اجتماعی بود. ســـاخت مدارس، بیمارستان ها، یتیم خانه ها، 
گروه شـــامل 40000 نفر  گـــروه بود. در ســـال 1948 این  کمـــک بـــه فقـــرا و ... از اقدامات این 
گروه به تشـــکیل کمپین های مختلف در راســـتای کمک به مردم در  نیروی فعال بود. این 

حوادثی مانند سیل و زلزله و مارالیا و دیگر بحران ها می پرداختند)8(.
در دهه هـــای 1950 و 1960 جمـــال عبدالناصـــر بـــه محـــدود کردن فعالیت ایـــن گروه ها 
زارت همبســـتگی اجتماعی به کنترل شـــدید بر روی این سازمان ها پرداخت.  پرداخت. و
ســـپس در زمان انور ســـادات آزادی بیشـــتری به این ســـازمان ها داده شـــد و حمایت های 
بیشتری از آنان به عمل آمد. در 1970 بیش از 35% نهاد های غیردولتی، نهاد های اسالمی 
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بودند. تقریبًا یک چهارم نهاد های موجود، شاخه هایی از 4 نهاد اصلی در مصر بودند. این 
نهاد های اصلی، انصارالســـنه المحمدیه، دعوت الحق، العشـــیره المحمدیه و الجمعیه 
زارت همبســـتگی اجتماعی برخـــی از هیئت مدیره های  الشـــرعیه بودند. در1980 و1990 و
ســـازمان ها را تغییـــر داد و برخـــی از آن ها را به دلیـــل فعالیت های سیاســـی توقیف کرد. در 
زارت اوقاف مصر برای محـــدود کردن فعالیت های نهادها کنترل مســـاجد  دهـــه ی1990 و

کشور را از دست نهاد ها خارج کرد و به طور مستقیم بر آن ها نظارت کرد)8(.
کرده است. در ابتدا تمرکز  مؤسســـه الجمعیه الشرعیه از سال 1912 شـــروع به فعالیت 
کنون 6000 مســـجد  کـــرده بود و از ابتدای تأســـیس تا خود را برســـاخت مســـاجد منعطف 
گســـترش داد و در حـــوزه ی ارائه ی خدمات  ســـاخته اســـت. بعد ها فعالیت های خود را 
اجتماعـــی، خدمـــات مذهبـــی و رفاهـــی مانند، آمـــوزش واعظـــان و تشـــکیل کمپین ها، 

کرد)8(. حوزه های مذهبی، یتیم خانه ها و معلوالن و دختران جوان فعالیت 
گروهی از اعضای الجمعیه الشرعیه از این  مؤسســـه انصارالسنه المحمدیه در 1926، 
ســـازمان جـــدا شـــدند و یک نهـــاد دیگر به نـــام انصارالســـنه المحمدیه را تشـــکیل دادند. 
ز باقی مانده اســـت و دولت  گروه تا به امرو یکی بین این 2  اختالفات ســـازمانی و ایدوئولوژ

گروه استفاده می کند. کردن 2  نیز از این اختالفات در جهت تضعیف 
ســـازمان انصارالســـنه خود را به عنوان یک ســـازمان اصالح طلب ســـلفی ســـنی معرفی 
می کند. این ســـازمان اداره ی 1500 مســـجد را در اختیار دارد و در 235 شعبه با متوسط 100 
نفر در هر شـــعبه در سراســـر مصر گســـترده شـــده است. شـــعبه های این ســـازمان در مناطق 
محروم واقع شده اند و بیش از 75% از این شعبه ها در مناطق روستایی هستند. این سازمان 
همواره در اتهام فعالیت های افراطی گری بوده اســـت. در سال 1990 شیخ عبدالعزیز فیقی 
رئیـــس ســـازمان و 18 نفر از اعضای دیگر ســـازمان به اتهام ارتباط با فعالیت های سیاســـی 
دســـتگیر شدند. این ســـازمان از طریق پرداخت های اعضای خود و همچنین کمک های 

یت حمایت می شود)8(. مالی داخلی و خارجی انجمن های اسالمی از قطر و کو
فعالیت های سازمان حیات السنه:

ساخت مساجد	 
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ر فتواهای مذهبی	  یس قرآن و صدو تدر
برگزاری جشن ها و سخنرانی های مذهبی	 
اداره ی مؤسسات آمورش دهنده ی واعظان	 
ری زکات	  جمع آو
مراقبت از یتیمان و زنان بیوه	 
کز پزشکی وابسته به سازمان	  ارائه ی خدمات پزشکی به فقرا در مرا
انتشار مجالت ماهانه	 
کمک های مالی به فقرا)8(.	  ارائه ی 
نهاد های غیردولتی نوظهور در مصر	 

در دهه ی گذشته سازمان هایی در مصر ظاهر شدند که با سازمان های گذشته تفاوت 
داشـــتند. این ســـازمان ها از مذهب به عنـــوان یک انگیزش و تحریک بـــرای فعالیت های 
خـــود اســـتفاده می کنند ولی فعالیت های آنان صریحًا مذهبی نیســـت. این ســـازمان ها، 
یس دروس مذهبی و برگزاری  کنترل نمی کنند و فعالیت های آنان شـــامل تدر مســـاجد را 
جشـــن های دینی نمی شـــود. این مؤسسات دیگر از واژه ســـنتی خیریه استفاده نمی کنند 
بلکه از واژه های جایگزین توســـعه، ایجاد ظرفیت و توانمند سازی استفاده می کنند. این 
ســـازمان ها دیگر به مباحث سیاسی و سخنرانی های حاشیه ای نمی پردازند و تمرکز خود 

کمک به مردم فقیر و انجام فعالیت های اجتماعی منعطف می کنند)8(. را بر 
مؤسسه رساله یکی از بزرگ ترین نهادهای اسالمی مصر است. بیش از 100000 داوطلب 
کارمند در 42 شـــعبه در سراســـر کشور فعالیت می کنند. این مؤسسه از 1999 و از  و 4500 
کـــرد. ایـــن مؤسســـه از طریق  دانشـــکده ی مهندســـی دانشـــگاه مصـــر شـــروع بـــه فعالیت 
کمک های مالی مردمی تغذیه می شود. همچنین این مؤسسه با شرکت های مختلف در 
ارتباط است و در جهت برنامه های تبلیغاتی خود از این شرکت ها استفاده می کنند)8(.

که نام و مقررات یکسانی دارند.  انجمن سازندگان زندگی متشکل از 13 انجمن است 
کار می کنند. این انجمن توســـط یک واعظ بســـیار  ایـــن انجمن ها در داخل و خارج مصر 
مشـــهور مصری به نام عمر خالد در ســـال 2004 تأســـیس شـــد. تمامـــی فعالیت های این 
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یر نظر عمر خالد انجام می شود. انجمن ها ز
اهداف و فعالیت های این انجمن شامل: 

رش یک نسل با ایجاد نقش مؤثری در زندگی	  پرو
کشور	  استفاده از ایمان در جهت رشد معنوی 
افزایش امید به زندگی در میان جوانان	 
کشور)8(.	  افزایش توانایی جوانان در جهت توسعه ی اجتماعی 

که در حال حاضر توسط انجمن در حال اجرا هستند شامل: ژه هایی  پرو
کمپین مبارزه با برهنگی	 
ری لباس و هدایای ماه رمضان	  ژه ی جمع آو پرو
کامپیوتری	  ژه ی توسعه سواد  پرو
ری سازندگان زندگی	  ژه ی وب سایت فناو پرو
ژه ی بازسازی ساختمان ها و سقف ها	  پرو
گروه های سالمت	  ژه ی  پرو
کمپین های مبارزه با سیگار	  ژه ی  پرو
کوچک	  ژه ی توسعه ی صنایع  پرو
کنندگان)8(.	  ژه ی آموزش ترک تحصیل  پرو

کار  قاهـــره با 18 میلیون نفر جمعیت، با یک تراکم جمعیتی باال و محدودیت منابع و 
برو است. شدید رو

یر 5  کودک ز کشـــور بســـیار فاجعه بار اســـت. مصر 8 میلیون  کودکان در این  وضعیت 
سال دارد. نرخ مرگ ومیر مادران و آمارهای طالق و ازدواج های غیررسمی بسیار باال است 

کودکان بی سرپرست رو به افزایش است)40(. و به همین نسبت آمار 
به طـــور رســـمی 6500 یتیم در 238 مرکـــز قانونی در مصر نگهداری  می شـــوند. به دلیل 

کز ثبت نشده و غیرقانونی آمارها بیشتر از این تعداد به نظر می رسند.  وجود مرا
به طورکلی سازمان ملل آمار یتیم ها در دنیا را 150 میلیون تخمین زده است. این عدد 

کت و بدبختی است)40(. در مصر بین 500هزارتا 1 میلیون تخمین زده شده آن ها از فال
به طورکلی 22000 مؤسسه ی خیریه در مصر به ثبت رسیده است)88(.
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یاد آن ها،  بـــه دلیل عدم هماهنگی بین مؤسســـات موجود و همچنین تعداد بســـیار ز
این مؤسسات از ضعف ساختار و بودجه رنج می برند. امامان بزرگ بر ادغام این مؤسسات 
کید می کنند و این مســـئله را راهی برای حل مشـــکالت می دانند. مؤسسات خیریه در  تأ
کمـــک بـــه نیازمنـــدان و بهبـــود ســـطح زندگـــی مـــردم مصر  مصـــر باهـــدف زدایـــش فقـــر و 
تشکیل شـــده اند و همچنیـــن در این مســـیر به فکر پیشـــرفت اقتصـــادی و رفاهی و تمدن 

کشور نیز هستند)50(.

مؤسسه ی الجمعیه الشرعیه- 1-3-3
یخ تأسیس این مؤسسه به سال 1912 میالدی برمی گردد. در آن زمان امام بزرگ شیخ  تار
محمود محمد خطاب السبکی، این مؤسسه را ایجاد کرد)79(. رد پای الجمعیه الشرعیه 
در حدود 3000 شعبه در سراسر کشور دیده می شود. این مؤسسه به عنوان مهم ترین مؤسسه 
خیریه  ی اســـالمی ازلحاظ قدرت اجتماعی سیاســـی در مصر می باشد و بیشترین سهم از 
خدمات اجتماعی اسالمی در مصر را در اختیار دارد. آمار های رسمی از این گروه به سختی 
به دســـت می آید اما برخی منابع معتقدند که کنترل 332 مســـجد در اختیار این مؤسســـه 
می باشد. رهبر مؤسسه در سال 2005، 20 برابر این رقم، یعنی چیزی در حدود 6000 مسجد 
را اعالم کرد. این مؤسسه همچنین اعالم  می کند که 43 مرکز برای آموزش واعظان و 1154 
مرکـــز حفـــظ قرآن را که به 70 هزار پســـر و دختر آموزش می دهد دارا می باشـــد. این مؤسســـه 

همچنین خدمات کفن ودفن را به خانواده های نیازمند مصری می دهد)13(.
که، اهمیت الجمعیه الشـــرعیه در آن احســـاس می شـــود زمینه ی  مهم ترین زمینه ای 
پی، دیالیز،  گروه تخصصی عمل چشم، آندوسکو پزشـــکی می باشد. این مؤسسه شـــامل 
مرکـــز ســـوختگی، بیمارســـتان مراقبـــت از بیماران ســـرطانی و یک مرکز شـــیمی درمانی در 
کز تخصصی برای نگهداری  سراسر مصر می باشد. این مرکز همچنین شامل تعدادی از مرا
کفرالشـــیخ،  نـــوزادان زودرس در اســـتان های بحیره، قاهره، جیزه، قلیبیه، مانوفیا، فیوم، 
کز تولد  ســـوهاچ و سایر استان ها می باشد. بیمارستان »المزه« در نزدیکی قاهره، جواهر مرا
کز درمانی  کودک زودرس را تحت پوشـــش دارد. عالوه بر این مرا که 150  مؤسســـه می باشد 
کلینیک های 1 یـــا 2 اتاقه  ی چندمنظوره با   

ً
کلینیـــک کوچک )  معموال پیشـــرفته، صدها 

یر نظر الجمعیه الشرعیه وجود دارد)13(. کارمندان پاره وقت( در سراسر مصر ز
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شکل 4-10: سایت مؤسسه  ی خیریه الجمعیه الشرعیه 

کمک های مردمی متکی اســـت. بســـیاری از  گســـترده به  الجمعیـــه الشـــرعیه به طور 
کردن اموال خود  که به دنبال اهداء  کمک های مالی مؤسســـه از طریق ثروتمندان مصری 
هســـتند، فراهم می شـــود. ازآنجایی که نام مؤسسه ی الجمعیه الشـــرعیه در میان مصریان 
بسیار پرآوازه است، خیرین به این مؤسسه برای اهدای اموال خود اعتماد  می کنند)13(.
کارکنان پشـــتیبانی )پرستاران، تکنسین، دستیاران اداری( به طور  درحالی که برخی از 
کز کار  می کنند اما برخی از دکتر ها و متخصصان به دنبال منافع شخصی  تمام وقت در مرا
کنند اما  کلینیک ها ســـعی  می کنند با این عوامل برخورد  کز هســـتند. مدیریت  در این مرا
کاری بســـیار  ردن دکتـــر و متخصص جدید باتجربه و آشـــنا بـــه بیماری های منطقه ای  آو

کار از ابتدا است)13(. دشوار و به معنای شروع 
کاروان های پزشکی را به سراسر مصر اعزام  همچنین الجمعیه الشـــرعیه از سال 2004 
کـــه معادل 43000 مورد  کاروان ها دو بـــار در هفته به مناطق محروم می روند   می کنـــد. این 

معاینه در سال می شود.
موارد دشـــوار و نیازمند دســـتگاه های تخصصی تر )مانند عمل هـــای جراحی و ...( به 

بیمارستان های مجهزتر فرستاده  می شوند. 
ژه های مؤسسه عبارتند از: پرو
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الف( پروژه های اجتماعی
کودکان یتیم	  مراقبت از 
کودکان یتیم	  اشتغال مادران 
حمایت از دانش آموزان فقیر	 
تسهیل ازدواج دختران یتیم	 
مراقبت از معلوالن مسلمان	 
طرح سوادآموزی بزرگ ساالن	 
حفظ قرآن	 
ساخت قبرستان	 
ساخت مدارس و مهدکودک	 
کودکان یتیم	  مراقبت از 

در ســـال های 2014 و 2015 میـــالدی، آمارهایی از خدمات و عملکرد مؤسســـه صادر 
یر به آن ها اشاره می شود. که در ز شد 

کمیته ها شامل 202082 تخت،  در 27 اســـتان و در میان 3489 شـــعبه و تعدادی از 
کودک یتیم تحت پوشـــش های پزشـــکی، فیزیکی، آموزشـــی، معنوی و  بیش از 385000 

فکری مؤسسه قرارگرفته اند. همچنین:
ژه ها: 540000 نفر	  تعداد یتیمان پرو
تعداد بیوه های تحت پوشش: 250000 نفر	 
گردش مالی: بیش از 1/8 میلیارد پوند در سال )700 میلیارد تومان(	  مقدار 
مقدار هزینه  ی تدارکات ماه رمضان در 1428 هجری قمری: 11/500/000 پوند	 
ارزش پتوهای داده شده در سال1428 هجری قمری: 5/500/000 پوند 	 
قیمت گوشت های داده شده در عیداالضحی سال1428 هجری قمری: 6/300/000 پوند	 
ژه در 3000 شعبه اجراشده	  این پرو
کالس ها و برای مادران در مساجد	  برگزاری جلساتی برای یتیمان در 
خدمات صدها نفر از پزشکان، داروســـازان، متخصصان،و مربیان صنایع دستی برای 	 

یتیمان در استان های مختلف)22(.
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کودکان یتیم و خیابانی شکل 4-11: پروژه  ی حمایت از 

کودکان یتیم	  پروژه  ی اشتغال مادران 
ژه دارای 3 هدف است: این پرو

کسب درآمد.. 1 تبدیل مادران فقیر به مادران قادر به 
کوچک و توسعه  ی . 2 کشـــور های جنوب شـــرق آسیا برای ایجاد صنایع دســـتی  تقلید از 

کشور. اقتصاد 
ارائه  ی یک محصول ارزان برای مصرف کنندگان.. 3

ژه  ســـود حاصـــل از فعالیت های انجام شـــده صرف، حقـــوق مادران و توســـعه این پرو
می شود.

ژه مشـــغول هستند، 1034 مادر با درآمد 3 پوند برای هر  تعداد کســـانی که در این پرو
لباس دوخته شـــده اســـت. دســـتگاه های دوخت به صـــورت رایگان در اختیـــار مادران 

قرار می گیرد)23(.

حمایت از دانش آموزان فقیر	 
ژه مؤسسه، مسئول فراهم کردن شرایط جسمی، روحی و فیزیکی برای درس  در این پرو
کـــودکان فقیر می باشـــد. همچنیـــن ارائه  ی وســـایل مدرســـه، لبـــاس، پرداخت  خوانـــدن 
گوشـــت در عید قربان برای دانش آموزان فقیر بخشـــی از  شـــهریه،و تهیه  ی مواد غذایی و 

یت مؤسسه است. مأمور



کشور مصر   138  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کودکان یتیم شکل 4-12: پروژه  ی اشتغال مادران 

ایـــن حمایت هـــای مالـــی از 9596 خانـــواده و 13210 دانش آمـــوز در 18 اســـتان انجام 
 شده است)24(.

این مراقبت ها شامل:
مراقبت های پزشـــکی: مراقبت های کامل پزشکی و تشخیص و پیگیری بیماری های 	 

کامل آن ها. دانش آموزان تا درمان 
مراقبت های آموزشـــی: پیگیری برنامه  ی درسی و مدرسه  ی دانش آموز تا یادگیری کامل 	 

یق دانش آموزان به ادامه  ی تحصیل  مباحث مذهبی، اخالقی، درســـی و رفتاری و تشو
کردن تمام موانع الزم برای تحصیل آن ها. و برطرف 

رسوم و پیوند 	  مراقبت از خانواده: ایجاد ارتباط با خانواده ها برای ارتقاء فرهنگ و آداب و
یق آن ها به کسب علم و خواندن نماز به همراه همدیگر)25(. خانواده ها با مسجد و تشو

تسهیل ازدواج دختران یتیم	 
ژه، برای تسهیل در ازدواج دختران نیازمند به آن ها در تهیه  ی جهیزیه کمک  در این پرو
یی، پارچه و  کمک ها از قبیل ارائه  ی )اجاق، وســـایل آشپزی، ماشـــین لباسشو می شـــود. 
لباس های الزم( می شـــود. همچنین یک سری جلسات آموزشی برای دختران در جهت 
یی و وظایف همسر در ازدواج  یادگیری مســـائل دینی، عبادت، فقه، مسائل زندگی زناشو
کمک به  ژه 50083 مورد  ژه در 25 استان اجرا می شود. از آغاز پرو تشکیل می شود. این پرو

ارزش 31.5 میلیون پوند ارائه شده است)27(.
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مراقبت از معلوالن مسلمان	 

شکل 4-13: مراقبت از معلوالن مسلمان

ژه بـــه ارائه  ی خدمات و وســـایل به معلولیـــن فقیر و نیازمند پرداخته شـــده  در ایـــن پـــرو
ژه 4276 نفر با هزینه  ی 17/1 میلیون پوند در 25 اســـتان مورد حمایت  اســـت. در این پرو

قرار گرفته اند)26(.

طرح سوادآموزی بزرگ ساالن	 
کردن بی ســـوادی آغاز شـــد و دروس در 643  یشـــه کن  ژه از ســـال 1996 برای ر این پرو
گیران در آن ســـال به 9581 نفر رســـیدند. در حال حاضر  کالس ارائه می شـــدند. تعداد فرا
که تحصیالت  کنون بیش از 25000 نفر توانســـته اند  7366 کالس درس ارائه می شـــود و تا

ژه در 25 استان در حال اجراست)28(. خود را تکمیل و وارد دانشگاه شوند. این پرو

حفظ قرآن	 
مؤسسه برای رشد فرهنگ ترتیل قرآن و واردکردن اصول قرآنی و اسالمی در بطن جامعه 

کرده است. اقدام به ایجاد مراکز حفظ قرآن 
شرایط مدارس	 

کالس ها در مساجد و یا محل های مرتبط به آن باشد.. 1 باید 
که مسلط به حفظ قرآن باشد.. 2 داشتن مدرسی 
کمتر از 50 نفر نباشد. )چه از فقرا و چه اغنیاء(. 3 تعداد دانش آموزان 
عدم اختالط دختران و پسران. 4

ژه در 17 استان در 279 شعبه و برای 21444 نفر انجام شده است. 10793 نفر  این پرو
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از این افراد فقیر و 10651 نفر از غیریتیمان بودند)29(.

ساخت قبرستان	 
کفن ودفن افزوده می شـــود. بسیاری از مردم فقیر  گذشـــت زمان بر هزینه های  در مصر با
که در تأمین هزینه های زندگی خود نیز مشکل دارند توانایی برآمدن از هزینه های تدفین را 
ندارند. مؤسســـه در حـــال ایجاد یک قبرســـتان 10 هزارتایـــی رایگان مانند قبرســـتان بقیع 

عربستان برای فقراست)30(.

ساخت مدارس و مهدکودک	 

هدف از ساخت مهدکودک ها	}
کودک از جو خانواده به مدرسه	  یجی  انتقال تدر
کودکان	  ارتقاء ذهنی، جسمی و احساسی 
کودکان با مفاهیم قرآنی و ادعیه	  کردن  آشنا 
کودکان	  ارتقاء سطح فرهنگی، اجتماعی 
کامپیوتر	  ری و  کودکان با فّناو آشنایی 
کودکان	  یت حواس پنج گانه ی  تقو
ارتقاء توانایی تمرکز و تفکر	 
کتاب	  ایجاد یک رابطه  ی صمیمی با 

ران ابتدایی و راهنمایی	} اهداف مدارس در دو
گاهی دانش آموزان با شرکت در سخنرانی ها و سمینار ها	  باال بردن سطح آ
بهبود سطح برنامه  ی درسی آن ها	 
مراقبت آن ها از مشکالت روانی، استرس، اضطراب 	 
یاضیات، انگلیســـی، عربـــی، هنر، مطالعات 	  گون )ر گونا آمـــوزش مهارت های 

اجتماعی و ....( به آن ها)31(.
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ب( پروژه های پزشکی
مراقبت از نوزادان نارس	 
واحد دیالیز	 
واحد تومور و سوختگی 	 
کاروان پزشکی	 
واحد رادیولوژی	 
واحد لیزر چشم	 
گوارش	  پی دستگاه  واحد آندوسکو
یژه	  واحد مراقبت های و
مراقبت از نوزادان نارس	 
کودکان نارس	  ژه  ی مراقبت از  آغاز پرو

ژه از ســـال 1999 در 6 محله و حدود 8 ســـال پیش اولین مرکز در قاهره شروع به  این پرو
کز در قاهره و سایر استان ها ساخته شده اند و 6 واحد  کارکرد. در حال حاضر 8 واحد از مرا

در حال ساخت هستند.
کز به دستگاه های پیشرفته ای مجهز شده اند. ازجمله: همچنین مرا

کودکان. 1 دستگاه استریلیزه ی خون 
دستگاه پیشرفته  ی تنفسی. 2
دستگاه نوردرمانی. 3
تخت نوردرمانی. 4
دستگاه هوشیاری . 5
دستگاه های انتقال پالستیکی یک بارمصرف)34(.. 6
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کودکان زودرس در بیمارستان خیریه الجمعیه الشرعیه شکل 4-14: بخش نگهداری 

دو واحد بزرگ در قاهره در حال ساخت هستند. یکی در میدان جیزه برای نگهداری 
که  کـــه نزدیک به بهره برداری اســـت و دیگـــری در منطقه  ی شـــبرالخیمه نیز  کـــودک  از 80 

کودک می باشد. آن هم دارای ظرفیت80 
 دیگر واحد های در دست ساخت:

کبری در استان های غربی. 1 کودک در منطقه  ی  بیمارستان قدس با ظرفیت 80 
کودک. 2 واحد اسماعیلیه با ظرفیت 40 
کودک. 3 یف با ظرفیت 40  واحد بنی سو
کودک. 4 واحد فیوم با ظرفیت 40 

کند)32(. همچنین مؤسسه سعی دارد در هر سال 4 واحد جدید را ایجاد 
برنامه های مرکز	 

که برای آموزش پزشکان و . 1 کودکان نارس  برنامه های آموزشی فشرده ای در خصوص 
پرستاران ارائه می شود.

ره  ی آموزشی برای پزشکان و پرستاران برای آشنایی با مبارزه با عفونت و آلودگی . 2 دو
کودک با شیر مادر. 3 یق مادران به تغذیه  ی  برنامه  ی آموزشی برای تشو
کودکان زودرس. 4 برنامه ای برای مبارزه با نابینایی 
برنامه ای برای تشخیص بیماری های قلبی ژنتیکی. 5
کودکان)33(.. 6 برنامه ای برای تشخیص موارد ژنتیکی نیازمند جراحی 
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کودکان زودرس	  کمپین های حمایت از 
کودکان، از مجموع 167 هزار تولد وجود   طبق آمار های ســـال 2009، 36 هزار مرگ ومیر 
داشته است. همچنین هزینه های درمان این کودکان بسیار باال می باشد. به طوری که 
گرفته می شـــود و پروســـه  ی این  ز  در بیمارســـتان های خصوصـــی 1000 پونـــد برای هررو
کـــودکان  نگهـــداری چندیـــن مـــاه طـــول می کشـــد. طبـــق آمار هـــا بیـــش از 11/7% از 
متولدشده ی مصری با مشکالتی در هنگام تولد مواجه  می شوند. این یعنی چیزی در 
یژه ای می باشد)35(. کودک در سال. این آمار نیازمند توجه بسیار و حدود 245 هزار 

واحد دیالیز	 
 این مرکز قوی ترین مرکز دیالیز شـــرق آسیای میانه است. تمامی تجهیزات با دقت باال 
کـــه ارائـــه  ی خدمات برای رضـــای خدا و  و بســـیار پیشـــرفته اند و مهم تـــر از آن این اســـت 
به صورت رایگان انجام می شود. به همین دلیل در میان مسلمانان بسیار مشهور است.

کلیوی و دیالیز بیمارستان خیریه الجمعیه الشرعیه شکل 4-15: بخش مربوط به بیماران 

گزارشـــات پزشـــکی فرد توسط پزشک مطالعه می شود و نامه ای به مرکز ارسال  در ابتدا 
رود لباس ها بیمار شســـته می شـــود. همچنین هزینه هـــای تغذیه و ...  می شـــود. قبل از و

بیمار نیز توسط مرکز تأمین می شود.
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کلیه است )36(. آمار مرکز مؤسسه الجمعیه الشرعیه شامل 6410 جلسه  ی دیالیز 

واحد تومور و سوختگی 	 
بیمارستان احمد عرابی برای پذیرش بیماران سوختگی و تومورها ایجاد شده است. 
زانه 30 تـــا 50 مورد را  ایـــن بیمارســـتان شـــامل 25 تخت برای شـــیمی درمانی اســـت و رو

پذیرش  می کند.
کنون 3978 جلســـه دیالیـــز و 9590 مورد رادیوتراپی در این مرکز ثبت شـــده اســـت.  تا
کنون 278  که تا همچنین 40 تخت نیز برای موارد سوختگی اختصاص داده شده است 

موردپذیرش و 118 عمل جراحی پالستیک در این مرکز انجام شده است)44(.

کاروان پزشکی	 
این کاروان ها از سال 2004 شروع به کارکردند. نحوه  ی فعالیت این کاروان ها به صورت 
رفتن به تمام استان ها به ترتیب و به همراه تمامی متخصصان در هر جمعه می باشد. این 
متخصصان بیماران خاص را در صورت نیاز به تجهیزات پیشـــرفته تر به بیمارستان های 

خودشان منتقل  می کنند.
به مناطق مختلف خدمت دهی  در هفته  کاروان  نرخ 2  با  کاروان  در حال حاضر 96 
تعداد  متوســـط  اســـت.  ســـال  در  کاروان  کاروان هـــا 43200  تعـــداد  میانگیـــن   می کننـــد. 
انتقال هـــا به بیمارســـتان مصطفی برای رادیولوژی 2100 مـــورد و برای عمل جراحی 2000 

بوده است)45(. مورد 
فعالیت های بخش پزشکی	 

یر اشاره می شود: کار های انجام شده در بخش پزشکی به موارد ز در میان مهم ترین 
کاروان به کمک به کشـــور های فقـــرزده و محتاج 	  کاروان پزشـــکی خارجـــی: این 

کمک  می کند. که از بیماری های مزمن و همه گیر رنج می برند  کمک 
کاروان هـــا به همـــراه نیروهـــای متخصص و 	  کاروان هـــای اســـتانی داخلـــی: این 

ران مجرب بـــه مناطق محروم و فقیر ســـفر  می کنند و بیمـــاران را به رایگان  مشـــاو
درمان و در صورت نیاز آن ها را به بیمارستان های مجهزتر منتقل  می کنند.

برنامـــه  ی دیالیـــز: در ایـــن برنامه بیمارانـــی را که نیازمنـــد دیالیز هســـتند را پس از 	 
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ثبت نام به مرکز درمانی جیزه منتقل و تحت درمان قرار  می دهند)45(.

واحد رادیولوژی	 
این مرکز با اموال زکات ساخته شـــده است و نظارت بر آن توسط نخبگان و محققان و 

یر می باشد: استادان دانشگاهی به نامی سپرده شده است. این مرکز دارای تجهیزات ز
ام آرآی و سی تی اسکن	 
سونوگرافی	 
سونوگرافی قلب	 
اشعه  ی رگ ها و شریانات	 
رولوژی)46(.	  او

کز منیا، مصطفی و سوهاج، در طول سال 2015، 19450 مورد را شامل 7656 مورد  مرا
سی تی اســـکن، 3000 مـــورد امـــواج ســـونوگرافی،179 مـــورد ماموگرافـــی )امواج تشـــخیص 
تومورهـــا(، 1028 مورد نوار مغزی، 755 مورد نوار عصبی، 5272 مورد امواج بیماری های 

کرده است)46(. کارنامه  ی خود ثبت  خاص، در 
در ســـال 2014، 5721 اشـــعه  ی عادی، 8040 مورد اشـــعه  ی ایکس مقطعی، 12847 

مورد اشعات مغناطیسی، 368 مورد امواج رگ ها وشریانات ثبت شد.
یر می باشد: شرح خدمات شامل 140 مورد استفاده از اشعه به صورت ز

ز با هزینه  ی 300 پوند که در ماه 360000پوند می شود.	  40 مورد اشعه  ی مغناطیسی در رو
که در ماه 225000 پوند می شود.	  ز با هزینه  ی 150 پوند  50 مورد سی تی اسکن در رو
کلی 150000 پوند در ماه)46(.	  ز با هزینه  ی  50 مورد اشعه ایکس در رو

واحد لیزر چشم	 
این مرکز ارائه دهنده ی خدمات به بیماران فقیر به صورت رایگان می باشـــد و متوســـط 

ز است. تعداد پذیرش بیمار در آن 40 مورد در رو
این مرکز شـــامل: ســـالن پذیرایی، ماژول اســـکن، واحد عکس برداری از چشـــم، واحد 
سونوگرافی، اتاق لیزر و دستگاه اندازه گیری قطر عدسی چشم است. مراحل درمان )فتیله 

گذاری، برش و درمان با لیزر انجام می شود.
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با توجه به هزینه های باالی درمان بیماری های چشمی، این مرکز برای کمک به درمان 
بیماران بی بضاعت به صورت رایگان ساخته شده است)47(.

گوارش	  واحد آندوسکوپی دستگاه 
کفر الشـــیخ منطقه ای با نرخ شـــیوع بـــاالی بیماری های  بـــا توجه بـــه اینکه منطقـــه  ی 
کبد اســـت، مؤسســـه بـــه فکـــر ایجاد یک  گســـترش قابل توجـــه بیماری هـــای  گوارشـــی و 
یق  کفرالشیخ افتاد. این مرکز به دستگاه تزر بیمارستان تخصصی در این زمینه در استان 

گردید. که قیمت آن 340000پوند بود، مجهز  مری نیز 
این بیمارستان در سال 2006 ایجاد و به صورت رایگان به خدمت به فقرا پرداخت. در 
یس مری، بلکـــه به بیماری هـــای معده، زخم اثنی عشـــر و  ایـــن بیمارســـتان نه تنها بـــه وار
تومور هـــای معده،به صورت رایگان پرداخته می شـــود. 2 اتومبیل آمبوالنس نیز در این مرکز 

کار  می کنند)48(. به صورت 24 ساعته 

واحد مراقبت های ویژه	 
این واحد در سال 2013 با 15 تخت و مجهز به دستگاه های پیشرفته در جیزه تأسیس 
رژانسی  گذشـــته 144 مورد او شـــد. هزینه  ی تأســـیس آن 2.25 میلیون پوند بود. در ســـال 

به صورت رایگان در این مرکز خدمت دهی شدند)49(.

ج( پروژه های توسعه ای
تصفیه  ی آب آشامیدنی	 
یع نان رایگان	  تولید و توز
رش بز	  پرو
کوچک	  کسب وکارهای 

پروژه  ی تصفیه  ی آب آشامیدنی	 
کارخانـــه  ی  کنـــون 85  مؤسســـه بـــرای تأمیـــن آب آشـــامیدنی روســـتاهای محـــروم، تا
ژه  یع  می شود. این پرو تصفیه  ی آب تأســـیس کرده اســـت که این آب  بین 700 ایستگاه توز
کارخانه امکان تصفیه  ی 24  7 میلیون پوند)2/7 میلیارد تومان( هزینه داشته است. هر 
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که 12000 نفر از این آب استفاده  می کنند. به طورکلی 150 روستا  ز را دارد  هزار لیتر آب در رو
در حاشیه  ی شهرها و نزدیک به 10 میلیون نفر از منافع این آب بهره مند  می شوند)80(.

پروژه  ی توزیع نان رایگان	 
کاالی خانوار را، چـــه در خانواده های فقیر و چه در  نـــان یکی از مهم ترین اجزای ســـبد 
کاماًل  خانواده هـــای ثروتمند تشـــکیل  می دهد. بحران نان در قســـمت های مختلف مصر 

مشهود است و دالیل بسیاری برای این موضوع وجود دارد:
قیمت نان	 
طمع نانوایی ها	 
یع نان	  عدم وجود عدالت در توز
وجود آرد اختصاصی )81(.	 

یع نان برای  در راســـتای کمک به بحران نان در مصر، مؤسســـه به ایجاد 28 مرکز توز
کودکان یتیم و خانواده های بســـیار فقیر در اســـتان های مختلف مصر پرداخته اســـت. 
ز در این نانوایی ها تولید می شـــود و 1200 خانواده را تحت پوشـــش  6000 قـــرص نان در رو

خود قرار داده است)82(.

پرورش بز	 
که اعضای خانواده هایشان در شرایط بسیار بغرنج  ژه در روستاهای بسیار فقیر  این پرو
که هیچ منبع درآمدی ندارند به  ژه، خانواده هایی  زندگی می کنند اجرا می شود. در این پرو
خانواده های دارای درآمد تبدیل  می شوند. مؤسسه به هر خانوار 4 رأس بز  می دهد و سپس 

کرده و در محل های دیگر به فروش می رساند)83(. محصوالت آن را از آن ها خریداری 

اهداف پروژه 	 
تبدیـــل خانواده هـــای فقیر بـــه خانواده های مولـــد و همچنین تولیـــد محصوالت دامی 
ژه در یک روســـتا با 50  کشـــور نیز از بین برود. برای مثال این پرو که خأل غذایی  به گونه ای 
ژه هم اکنون  خانوار فقیر و 200 رأس بز در حال اجراست. تعداد کل بزهای موجود در این پرو

34065 رأس می باشد)83(.



کشور مصر   148  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کوچک	  کسب وکارهای  پروژه  ی ایجاد 
کار، یک وام بدون ضامن و بـــدون بهره به مبلغ  یـــای  ژه به افراد نیازمند جو در ایـــن پـــرو
یافت می شود. این  5000 پوند داده می شود و به صورت قسط 100 پوند در ماه از شخص در
ژه های ایجادشده مربوط به فروش  ژه در حال حاضر در 8 استان در حال اجراست. پرو پرو
وســـایل و تجهیـــزات، لـــوازم خانگـــی، خریدوفـــروش ماهـــی و غـــذا و ... هســـتند. حجم 

ژه 5.3 میلیون پوند است)84(. سرمایه گذاری در این پرو
کمک های مالی عبارتند از:

در کنفرانســـی که در مصر برگزار شـــده بود به واقعیات و چشـــم اندازهای امور خیریه در 
کمکی  که مؤسسات خیریه هیچ  مصر پرداخته شـــد. امام بزرگ در سمینار بر این موضوع 

کرد. کید  یافت نمی کنند تأ از خارج مصر در
22000 مؤسســـه ی خیریه در مصر به ثبت رسیده اســـت. مؤسسه ی الجمیعه الشرعیه 
یافت نمی کند. این مؤسســـه تمـــام درآمد خود را از  کمکی از خـــارج از مصر در هیچگونـــه 
کمک  می کند.  رد. هرکســـی در هر ســـطح طبقاتی به مؤسســـه  مردم مصر به دســـت می آو

کمک  می کنند)50(. اغنیا، متوسط ها و حتی فقیران در حد توان خود به ما 
یاد آن ها،  بـــه دلیل عدم هماهنگی بین مؤسســـات موجود و همچنین تعداد بســـیار ز
این مؤسســـات از ضعف ساختار و بودجه رنج می برند. امام بزرگ بر ادغام این مؤسسات 

کرد و این مسئله را راهی برای حل مشکالت خواند. کید  تأ
کید  همچنین امام بزرگ به حمایت مؤسســـه از برخی زمینه های آموزشـــی و عملی، تأ
کرد. حمایت های آموزشـــی شـــامل 1030 مرکز حفظ قرآن، 51 مرکز آماده ســـازی واعظان و 
آمـــوزش قرائت توســـط اســـتادان االزهـــر به بیـــش از 25000 دانشـــجو، می شـــود. همچنین 
کمک به فقیران و یتیمان، ازدواج  حمایت های عملی در زمینه های پزشکی، بهداشت، 

دختران یتیم و ... می باشد.
ژه های خـــود از درآمدهای زکات  این مؤسســـه همچنیـــن برای تأمین مالی برخی از پرو
که فقرا  ژه های خاصی  اســـتفاده  می کند. البته این مؤسســـه، درآمد های زکات را برای پرو
کز پزشـــکی استفاده  می کند و برای  به شـــدت به آن ها نیازمندند مانند بیمارســـتان ها و مرا

ژه های دیگر خود از طریق صندوق وقف، تأمین مالی می شود)83(. پرو
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کمپین های جمع آوری پول	 
کمپین هایی را تشـــکیل  می دهد و این  کمک هـــای مردمی،  ری  مؤسســـه برای جمع آو
کمپین ها را در سراسر کشور ظاهر  می کند. این کمپین ها فقط در رابطه با موضوعات خود 

کمپین ها وجود ندارد. کنند و تداخل موضوعی بین    می توانند فعالیت 
کمپین ها، جوانان را در هر استان جذب  می کند و آن ها را آموزش  مؤسسه برای ایجاد 

کمپین ها استفاده  می کند.  می دهد و از آن ها در داخل 
مؤسســـه تنها در بخش کمپین های پزشکی قصد دارد در سال جاری 50 میلیون پوند 

کند)86(. ری  درآمد جمع آو
ری پول را به مؤسســـه  زارت همبســـتگی اجتماعـــی مجوز ایجاد کمپین های جمع آو و
ری کمک های مردمی از ابتدای سال 2015  الجمعیه الشرعیه داد. این مجوز برای جمع آو
تا ســـومین ماه 2016 صادرشـــده است و قرار اســـت مبلغی به میزان 50 میلیون پوند در آن 
ری مبالغ بیان  کامل در جمع آو زارت شرط این مجوز را وجود شفافیت  ری شود. و جمع آو

کند)87(. که مبالغ را به دقت بررسی و حساب رسی  کرده و از مؤسسه خواسته است 

فتوای استفاده از زکات برای هزینه های بیمارستانی	 
مسئولین مؤسسه  ی الجمعیه الشرعیه در راستای کسب درآمد بیشتر برای امور خیریه 
ر فتوایی در جهت صحیح  و اختصاص دادن آن به فقرا از دانشگاه االزهر درخواست صدو
که درآمد  کردند  کردند. مسئولین مؤسسه اعالم  بودن استفاده از زکات برای امور پزشکی 
حاصـــل از زکات تنها صرف امور مربوط به خدمات پزشـــکی و مخارج بیمارســـتان برای 
کـــه اموال زکات تنها  یـــت رایگان بیماران فقیر خواهد شـــد. امامان االزهر با این شـــرط  یز و
کردند. امامان  صرف امور پزشـــکی شود، این عمل را مجاز دانســـتند و فتوای آن را صادر 
که  که قانونًا سزاوار استفاده از زکات اند و بیماران فقیری  که 8 دســـته هستند  کردند  بیان 

گروه ها  می شوند. نیازمند درمان و مراقبت هستند نیز شامل این 
به  را  زکات  جمـــع آوری  بـــرای  کمپینی  ایجـــاد  مجـــوز  اجتماعـــی  همبســـتگی  وزارت 
الجمعیه الشرعیه برای جمع آوری یک میلیون پوند صادر کرد. همچنین وزارت همبستگی 
بیشتر  اعتماد  برای  را  امر  این  و  کرد  کید  تأ االزهر  توســـط  زکات  جمع آوری  در  شـــفافیت  بر 
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جمع آوری  در  که  خواست  مؤسســـه  از  بدین جهت  وزارت  کرد.  عنوان  فرآیند  این  به  مردم 
بگذارد)85(. میان  در  وزارت  با  را  ارقام  و  اعداد  و  کند  استفاده  مهر  و  رسید  از  زکات 

مؤسسه رساله- 1-3-4

مقدمه- 1-3-4-1
ایـــن مؤسســـه  یک مؤسســـه ی غیرانتفاعـــی در مصر اســـت که به عنوان یک شـــبکه  ی 
که  گروهی از مؤسسات خیریه است  اسالمی جوانان نیز فعالیت  می کند. »رساله« شامل 
کودکان مصری است. دکتر شریف عبدالعزیز مؤسس این مرکز  کمک به  هدف اصلی آن 
کوچک  که از 1999 به عنوان یک واحد دانشگاهی  خیریه ی جوان محور و پیشـــرو اســـت 
کارکرد. مؤسســـه  برای فعالیت های اجتماعی در دانشـــکده  ی مهندســـی قاهره شـــروع به 
کودکان  که به  کمک های داوطلبانه در مصراست  خیریه »رساله«، اولین مؤسسه بر پایه  ی 

کمک  می کند)72(. در یتیم خانه ها 

تاریخچه- 1-3-4-1
یی در دانشگاه قاهره و تحت سرپرستی  رساله، در 1999 به عنوان یک جنبش دانشجو
شـــریف عبدالعزیز تأسیس شد. سپس در سال 2000 به عنوان یک مؤسسه ی خیریه شروع 
کارکرد. این مؤسســـه با حضور 250000 داوطلب و در 67 شـــعبه در سراسر مصر در حال  به 
کمک به جامعه  ی مصر فعالیت  می کنند. فعالیت است. آن ها در 31 حوزه در راستای 

کودکان  کمک بـــه نابینایان، ناشـــنوایان،  ایـــن فعالیت ها شـــامل مراقبـــت از یتیمان، 
کمک به فقرا و آموزش تحصیلی می شود)52(. استثنایی، اهدای خون، 
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شکل 4-16: سایت مؤسسه خیریه رساله در مصر

کندگی شعبه های مؤسسه رساله در مصر  شکل 4-17: پرا
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در ســـال 2005 شعبه های دیگری از این مؤسسه )مهندسین، معادی، مصر جدید، 6 
که حداقل 24  کردند  کار  یه و ...( شروع به  اکتبر، مدینه النصر، حلوان، المقطم، اسکندر

کودک در آن انجام شد)52(. فعالیت خیرخواهانه توسط هزاران مرد و زن و 
یـــادی از خدمات  در ســـال 2006 اولیـــن بیمارســـتان خیریه  ی این مرکز شـــامل تعداد ز
ماننـــد )زنان و تولیدمثل، مغز و اعصـــاب، روانی و عصبی، تغذیـــه و فیزیوتراپی، دندان، 

گوش، جراحی، استخوان( به طور 24 ساعته تأسیس شد. بینی و 
در ســـال 2011 فاز دوم بیمارســـتان شـــامل اتاق عمـــل و محل اقامت مجهـــز به آخرین 
دستگاه ها و سیستم های پیشرفته برای مبارزه با عفونت و مراقبت های بهتر از بیماران و 

کودکان، تأسیس شد)52(. همچنین شامل هتل و محل بازی 

فعالیت ها- 1-3-4-3
مراقبت از یتیمان: هر شعبه در حدود 25 یتیم را تحت نظر دارد و از آن ها مراقبت  می کند.	 
مراقبـــت از نابینایـــان: عالوه بر کمک به هزاران نفر از نابینایـــان نیازمند، کتاب هایی در 	 

خطـــوط بریل بـــرای آن ها چاپ شـــده و نوار ها و ســـی دی هایی را برای آمـــوزش آن ها در 
کارشناسی ارشد  اختیارشان قرار داده اند. به لطف مؤسسه بسیاری از نابینایان مدارک 

گرفته اند. و دکترای خود را 
کامپیوتری به آن هـــا، همچنین آموزش اصول 	  ره های  مراقبت از ناشـــنوایان: ارائـــه  ی دو

مذهبی، کمک های پزشـــکی و فرصت های شـــغلی، عالوه بر ارائـــه  ی تفریحاتی مانند 
سفر و جشن ها.

یژه	  مراقبت از توانایی های و
کمک به خانه و خانواده های نیازمند	 
سازمان دهی لباس های دست دوم منصفانه	 
یس خصوصی رایگان	  تدر
بانک خون	 
یافت	  باز
مراقبت پزشکی	 
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کودکان خیابانی	  مراقبت از 
کامپیوتر / زبان(	  کز آموزشی )سواد /  مرا
ظرف خیریه	 
کارهای خیریه	 
کاروان	 
مؤسسه خیریه بازدیدکننده ی صنعت دست	 
تبلیغات	 
حراجی	 
کودکان	  سرطان 

تالش برای درمان و نگهداری از کودکان ســـرطانی در جهت رســـاندن کودکان به امید 
و آرزوهایشان و داشتن زندگی بهتر در آینده  ی خود)53(.

مرکز پیام های بهداشتی	 
گروه از پزشـــکان، یک ســـری  ایـــن مرکـــز در ســـال2004 افتتـــاح شـــد. مرکز شـــامل یک 
بیمارســـتان و یک ســـری آموزش های تخصصی پزشکی می شـــود. این مرکز تنها در سال 

2010 بیش از 56هزار مراجعه داشته است.
کیفیت سیســـتم ها، سطح دکترها و هزینه های  کز پزشـــکی بر اساس،  طبقه بندی مرا

درمانی انجام می شود)54(.
کاروان های روستایی	 

یرخط فقر در اســـتان های مصر و بهبود  کمک و دادن یارانه به روســـتاهای ز عرضـــه  ی 
یرساخت های اساسی برای هر روستا. ز

کمک های بلندمدت به تمام روستاهای فقیر در جمهوری مصر و توسعه  ی  عرضه  ی 
روستاها تا مناسب شدن وضع روستا.

یق جامعه  ی خود  گروه داوطلب از فرماندهان برای تحریک و تشو رش یک نســـل و  پرو
کسب مهارت)56(. در جهت 

تبلیغات تجاری	 
کز تجاری، باشـــگاه ها، دانشگاه ها،بانک ها و  با اســـتفاده از نمایشـــگاه هایی که در مرا
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بازار هـــا برگـــزار می شـــود، پیام های ما بـــه عموم انتقـــال می یابد. همچنین فـــروش بعضی 
محصـــوالت، ازجملـــه دســـتمال های تبلیغاتـــی به گســـترش پیام فعالیت های مؤسســـه 

گروهی از داوطلبان انجام می شود)57(. کمک  می کند. این فعالیت ها توسط 
کوچک از طریق 	  کســـب وکارهای  یق خانواده های مصری به ایجاد  ژه فعالیت تشـــو پرو

آموزش به آن ها و همچنین در قالب ارائه  ی وام هایی برای شروع کسب وکارهایی مانند 
صنایع دســـتی و ... و همچنیـــن ارائـــه  ی فرصت هـــای شـــغلی مناســـب بـــه اعضـــای 

خانواده ها.
ژه فعالیت فقط به عنوان یک کار خیر محســـوب نمی شود بلکه شامل توسعه کار در 	  پرو

یک گستره  ی وسیع و افزایش کارایی و درآمد خانواده ها با استفاده از وام های بدون بهره 
برای ایجاد کســـب وکارهای کوچک می شود. این سیستم موجب پیشرفت و توسعه  ی 

خانواده و به دنبال آن جامعه می شود.
فعالیت های کارآفرینی شامل 3 بخش می شود )کسب وکارهای کوچک، اشتغال زایی 	 

رش متخصص( پرو و آموزش و
گروه هـــای مرتبـــط نیز به این صورت تقســـیم  می شـــوند )گـــروه پذیرش، گـــروه مطالعات 	 

کمیته  ی نظارت( کمیته  ی پیاده سازی،  کمیته  ی اکتشاف،  امکان سنجی، 
ژه در شاخه های مختلف انجام شده است.	  گذشته 50 پرو ره  ی  در دو
نقش فعالیت های واسطه ای نیز در اشتغال زایی و پیدا کردن شغل به صورت تبلیغاتی 	 

کار  ره  ی گذشـــته 250 نفـــر در قاهره و جیزه مشـــغول به  وجـــود داشـــته به طوری که در دو
کار آن ها شـــامل تولید صنایع دســـتی مانند )دوخت لباس، بافتنی ها، لوازم و  شـــدند. 

تجهیزات، صابون مایع( است)58(.
کمک به خانواده های فقیر	 

که با قوانین جامعه ناسازگار  انجمن همچنین کمک های نقدی و همچنین خدماتی 
کاالی  نباشـــد را به خانواده های نیازمند ارائه می دهد. )یارانه های ماهانه  ی خیرین، سبد 
ماهانه، مقرری، عمل جراحی، اعضای مصنوعی، چکاب های ماهانه، بررسی آزمایشات 
پزشکی، جهیزیه  ی عروس، پتو، تشک، کمک های فصلی، کیسه های ماه رمضان، مواد 
کـــودکان خانواده هـــا، بازدیـــد از خانواده های  گوشـــتی، ســـفرهای تفریحی بـــرای  غذایـــی 
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سالمندان( از جمله  ی اقدامات است)59(.
مرکز آموزشی 	 

کرد و هـــدف آن ارائه  ی  کار  که از ســـال 2000 شـــروع به  این مرکز یکی از مراکزی اســـت 
ره ها شامل  ره ها اســـت. این دو ره های آموزشـــی رایگان به داوطلبان شـــرکت در این دو دو
یژگی های اصلی ایـــن مرکز،  یـــت اســـت. از و بـــان، توســـعه  ی انســـانی،و مدیر کامپیوتـــر، ز
کارآموزی و آمـــوزش مهارت های تخصصی به آن ها  آماده ســـازی اعضای خود در جهت 
برای جذب شدن در بازار کار می باشد. به گونه ای که از میان این کارآموزان، متخصصانی 

کروسافت نیز دیده می شود.  کار در شرکت های بزرگی همچون ما برای 
گاهی داوطلبان آموزش در  کتابخانه های عمومی را برای افزایـــش آ همچنین مؤسســـه 
کارآموز در  نقـــاط مختلـــف مصر بنیان نهاده اســـت. هدف آن ها آماده ســـازی داوطلبـــان 

کار در 17 شعبه پزشکی می باشد)60(. تخصص پزشکی برای 
سواد 	 

رود  کمک به دانش آموزان برای خروج از ظلمات نادانی و و هدف از ایـــن فعالیت ها، 
یای علم و دانش است و حل مشکالت اولیا مانند، تحصیل فرزندان، سفر، سرگرمی  به در
کار در صورت نیاز، آموزش  خود و فرزندان، لباس رایگان، سمینار های تحقیقی، ارائه  ی 

کامپیوتر، آموزش زبان انگلیسی )61(. کارگاه های هنر، حفظ قرآن، آموزش  خیاطی، 
دالیل بی سوادی دانش آموزان در مصر عبارت است از:

عدم توانایی خانواده در تأمین مالی دانش آموز. 1
محرومیت دانش آموز از تحصیل به علت بی سوادی خانواده. 2
اجبار دختران به ازدواج زودهنگام و محرومیت از تحصیل. 3
کار)61(.. 4 فوت پدر خانواده و مجبور شدن نوجوانان خانواده ها به 
دالیل ارائه  ی آموزش به خانواده ها. 5
کنند.. 6 کمک  که نیاز دارند، آن ها را در تعلیم  خانواده ها دارای فرزندانی هستند 
آرزوی زنان خانواده ها، توانایی خواندن و حفظ قرآن است.. 7
مردان برای حل مشکالت خود نیاز به خواندن و نوشتن دارند.. 8
یادی . 9 کار به سواد نیاز دارند و در موقعیت های شغلی به سواد بهای ز مردان برای یافتن 
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 می دهند)61(.

کاروان پزشکی	 
کارمندان در تخصص های  ران و  زه شامل دکتران، مشاو کاروان یک رو کاروان یک  این 
گـــروه همچنیـــن دارای وســـایل پروتـــز، صندلی هـــای چـــرخ دار،  گـــون می باشـــد. ایـــن  گونا
دســـتگاه های مخصوص بیماران فلج و ... را به همراه دارند و در قسمت های فقیرنشین 
یزیت بیماران مصری می پردازند. در این کاروان ها، پزشکان داوطلب متخصص  مصر به و
در رشـــته های مختلـــف، برای خدمت بـــه مردم فقیر حضور می یابنـــد و همچنین در این 
یلچرهای موتوردار نیز وجود  کاروان ها دســـتگاه های مجهز و اعضای مصنوعـــی و پروتز و و

که در اختیار بیماران این مناطق قرار   می گیرند)62(. دارند 
یابی لباس های دست دوم	  باز

ری می شود و پس از شسته و مرتب  ژه لباس های دست دوم از مردم جمع آو در این پرو
شدن در اختیار مردم فقیر قرار   می گیرند. همچنین از طریق فروش این لباس ها در مناطق 

کمک به فقرا تأمین می شود)63(. مشخصی نیز درآمد قابل توجهی برای 
بیداری )برای درمان اعتیاد(	 

جنبش بیداری برای درمان و مقابله با اعتیاد در مصر، فعالیت  می کند. این فعالیت 
یری انجام  ز بـــا کمـــک صندوق های تعاون ضد اعتیـــاد و همچنین با تعامل با نخســـت و
یکرد یکپارچه و با هماهنگـــی با نهادهای درمانی  می شـــود. نهاد بیـــداری از طریق یک رو

کشور، در حال مقابله با معضل اعتیاد می باشد.
یشه کن  گاهی در جامعه تالش در ر گسترش آ کمپین های  همچنین این نهاد با ایجاد 
کمک به معتادان  کردن اعتیاد در همه  ی استان های جمهوری مصر را دارد. هدف نهاد، 
ران و  گاهی توســـط مشـــاو برای شـــروع مجـــدد زندگی خود می باشـــد. برگزاری جلســـات آ
ره ای برای معتادان، همچنین  متخصصان حرفه ای برای خانواده ها، برگزاری جلسات دو
گاهـــی باهدف افزایـــش دانش اعضـــای جامعه از خطـــرات اعتیـــاد، ازجمله  تبلیغـــات آ
ره را در خیابان ها، دانشگاه ها،  فعالیت های مؤسســـه می باشد. همچنین جلسات مشاو

باشگاه ها و مدارس برگزار  می کنند)64(.



کشور مصر  /  157 فص  چ ارم  نگاشت ن ادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

برادران بزرگ تر	 
یه  کودکان یتیم مؤسســـه شـــامل 200 کودک در شـــعبه های مختلف قاهره و اسکندر
ایجاد  به گونه ای  می باشـــند. مؤسســـه می خواهد عشـــق و عالقه  ی پدر و مادر در آن هـــا 
برادر  برادر بزرگ تر استفاده  می کند. در این سیستم، یک  از روش  شـــود و به همین دلیل 
برادر  ره  ی کوتاه،  یـــک دو برای  نه  و  برای همیشـــه  به کودک معرفی می شـــود که  را  بزرگ تر 
و  آموزش کودک می شـــود  و  راهنمایی  اخـــالق،  رفتـــار،  برادر مســـئول  این  باشـــد.  کودک 
او  برادر حتی در زمان بیماری کودک حال  بار کودک را مالقات  می کند. این  هفتـــه ای 2 

پیگیری  می کند)65(. را 

چشم انداز- 1-3-4-1
چشـــم انداز مؤسســـه به طورکلی، از بین بردن تمام مناطق فقیرنشـــین در مصر از طریق 
یرساخت های رفتاری، عقلی، فکری و اجتماعی و تبدیل آن ها به محل هایی  ساختن، ز
که با توسعه  ی جامعه  مناســـب و مفید در جامعه اســـت. جامعه مصر این ظرفیت را دارد 

کادر جوان برای رهبری به آینده ای بسیار واال و متعالی برسد)65(. و آموزش 

مؤسسه خیریه فیس- 1-3-9

معرفی- 1-3-9-1
کشور  که از سال 2003 در این  فیس یک مؤسسه  ی غیرانتفاعی بلژیکی در مصر است 
کار، این مؤسســـه نه تنها به بازســـازی یتیم خانه های مصر  فعالیـــت  می کنـــد. از زمان آغاز 
کارکنان آن ها را نیز در برنامه  ی خود داشته است.  یق  پرداخته اســـت، بلکه آموزش و تشو
زانه برای ارتقای ســـطح فکـــری، فرهنگی و فیزیکی  هدف مؤسســـه اجـــرای برنامه های رو
کـــه به همراه  یـــه  ی فیس یک زن بلژیکی اســـت  کـــودکان اســـت. بنیان گذار مؤسســـه خیر
شـــوهرش به فکر ایجاد چنین مؤسســـه ای افتاد. آن ها پس از دیدن یک مســـتند درباره  ی 
کودکان بی سرپرســـت خیابانی بـــه این فکر افتادند. در ســـال 2001 خانم  وضعیـــت وخیم 
کـــودکان خیابانـــی را در مناطق  یا و همســـرش به مصر ســـفرکرده وضعیت نابســـامان  فالو
یا به همراه همسرش از 25 مختلف شهر قاهره مشاهده نمودند. در سال 2003 خانم فالو



کشور مصر   158  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

شکل 4-18: سایت مؤسسه خیریه فیس در مصر

کـــرد. او مطالعات دقیقـــی را درباره ی چگونگـــی کمک به  یتیم خانـــه  ی مصـــر بازدیـــد 
زارت  کودکان بی سرپرســـت انجام داد و ســـپس ارتباطاتی را با ســـازمان ها، مؤسســـات و و

کرد.  خانه ها و سفارت مصر در بلژیک برقرار 
کرد و پروســـه  ی بســـیار سختی را  او ابتدا یک مؤسســـه  ی غیرانتفاعی در بلژیک ایجاد 
کرد. یکی  کرد. او به ســـرعت 2 یتیم خانه در مصر را نوســـازی  برای ثبت آن در مصر دنبال 
ین مؤسسه  ی فیس همان ها بودند.  که فاز آغاز برای مســـلمانان و دیگری برای مسیحیان 

کنونی رسید)99(. گذشت زمان مؤسسه  ی فیس بزرگتر و مشهورتر شد تا به وضعیت  با 
زه تا 18 سال( را با ظرفیت 80  یتون)کودکان 1رو در ســـال 2003 مؤسسه، یتیم خانه  ی ز
کودک  که شامل 120  زه تا 2 سال( را  کودک و همچنین یتیم خانه  ی حجازی )کودکان 1 رو

کرد.  بود بازسازی 
ز در حال افزایش اســـت. دولت مصر از  بـــه رو ز کودکان بی سرپرســـت مصری رو تعـــداد 

گاه است ولی توانایی مقابله با آن را ندارد. عمق فاجعه  ی حاضر آ
به همین دلیل در سال 2007 مؤسسه، یتیم خانه  ی معادی را برای کودکان ترک شده  ی 
کودک را سرپرستی  می کند. در سال 2009  0 تا 2 ســـال ساخت. این مؤسسه هم اکنون 44 
زارت همبستگی اجتماعی مصر  یتیم خانه  ی بنها ســـاخته شـــد. این مؤسســـه به کمک و
کـــه از یتیم خانه هـــای معادی و  کودکان 2 تا 6 ســـال  گردید. این مؤسســـه بـــرای  تأســـیس 

حجازی می آمدند ساخته شدند.
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کودکان 4 تا 18 ســـال ســـاخت. این  در 2011 مؤسســـه، یتیم خانـــه  ی دیگـــری را بـــرای 
کودک را داشـــت. این ســـاختمان از  یتیم خانه در شـــهر عبور ســـاخته شـــد و ظرفیت 120 
زارت همبســـتگی اجتماعی به مؤسســـه اهدا شد و کمک بسیار بزرگی به مؤسسه  طرف و

کودکان اختصاص دهد)98(. شد تا درآمد های خود را بتواند به طور مستقیم به 
کارکرده است. که در یتیم خانه های مصر  مؤسسه ی فیس، هم اکنون 11 سال است 

که مشکالت بنیادینی در مراقبت  مؤسسه توانسته است بر این مطلب صحه بگذارد 
کودکان  کـــودکان وجود دارد. به دلیل وجود پرســـتاران آموزش ندیده و بـــا حقوق ناچیز،  از 
که  گاه اســـت  کافی رنج می برند. مؤسســـه بر این حقیقت آ به شـــدت از نبود مراقبت های 
آموزش هـــای حرفـــه ای، تغییرات عمیق و پایـــداری را به همراه خواهد داشـــت. به همین 
ژه ها  کارکنان مصری در پرو که مؤسسه  ی فیس برنامه  ی آموزشی خود را برای  دلیل اســـت 

توسعه داده است)38(.

چشم انداز مؤسسه- 1-3-9-1
کودکی رها  که از  کودکان پریشـــان و یتیمی اســـت  کمک به  هدف مؤسســـه  ی فیس، 

شده و در خیابان های قاهره زندگی  می کنند. 
گوش  می دهیم،  کار مؤسســـه به صورت جهانی است: ما به صحبت های آن ها  روش 
گروه هـــای محلی به آن ها  نیازهـــای آن ها را بررســـی  می کنیـــم و به همراهی دولـــت مصر و 
بـــردی، قابل احترام و جدید بـــرای تضمین  کار کمـــک  می کنیم. مـــا به دنبـــال راه حل های 

کودکان هستیم)87(. کردن آینده ای بهتر برای 

مأموریت مؤسسه- 1-3-9-3
یت مؤسسه کمک و حمایت از کودکان طردشده و یتیم و خیابانی و خانواده های  مأمور
آن ها در مصر، بدون هیچ گونه تبعیضی در نژاد، فرهنگ و مذهب آن ها است. مؤسسه به 
کودکان برای داشتن زندگی بهتر، القای اعتمادبه نفس و کمک به آن ها  کردن  دنبال آماده 

برای داشتن آینده ای ارزشمند در جامعه، است. 
کاهـــش فقـــر و ارتقاء مجـــدد اتحـــاد اجتماعی به وســـیله ی اجرای  مؤسســـه بـــه دنبال 
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کودکان جامعه است. ژه های بلندمدت برای نیاز های واقعی  پرو
کودکان خواهد داشت. ما مراقب  ژه های مؤسسه نتایج بسیار قوی و پایداری برای  پرو
کار به حس  که ایـــن  کـــردن نظرات و ایده های آن ها هســـتیم  رده  کـــودکان و به دنبـــال برآو
ژه هـــای مؤسســـه بر اســـاس  کـــودکان می افزایـــد. تمـــام پرو خالقیـــت و مســـئولیت پذیری 

کودکان است)78(. کنوانسیون حقوق 

اهداف مؤسسه- 1-3-9-1
یر را دنبال می کند: کمک به نیازمندان اهداف ز مؤسسه در جهت 

کودکان )تغذیه، بهداشت، امنیت(	  تهیه  ی نیاز های ابتدایی 
کمک هـــای ذهنی و 	  گرم و تحـــت مراقبت،  کودکان برای داشـــتن: محیطـــی  تضمیـــن 

روانی، دسترسی به آموزش و تحصیل و ارتقاء مهارت 
کودکان	  کمک به خانواده و اجتماع برای نگهداری از 
کودکان و حمایت از این ســـازمان ها برای 	  ایجاد ســـازمان هایی برای شـــنیدن نیاز های 

کودکان به نیازهایشان مدیریت رسیدگی 
کـــه آداب و فرهنگ آن ها درســـت و قابل احترام اســـت تا پذیرش 	  کـــودکان  تضمیـــن به 

اجتماعی آن ها افزایش یابد.
یت اعتمادبه نفس آن ها از طریق حفاظت آن ها از خطرات احتمالی )ایدز، اعتیاد، 	  تقو

خشونت، آزار جنسی(
کودکان در جهت فعالیت های هنری و نمایشی)78(.	  یق خالقیت  تشو

استراتژی مؤسسه - 1-3-9-5
یر استفاده می کند: مؤسسه در راه خدمت رسانی به جامعه از راهبردهای ز

کودکان	  ژه ها درزمینه ی نیازهای  ایجاد و توسعه  ی پرو
یت تیم های محلی	  تشکیل و تقو
کارمندان باتجربه	  استخدام 
توسعه  ی مدیریت پایه ای برای تضمین شدنی ماندن ساختار	 
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کارکنان مصری	  ژه های محلی با  تأسیس پرو
استفاده از تخصص بین المللی برای انتقال مهارت ها)78(.	 

پروژه های مؤسسه- 1-3-9-3
ژه های مؤسسه در اطراف قاهره عبارت اند از: پرو

یتون(	  4 یتیم خانه )حجازی، بهنا، معادی، ز
کودکان خیابانی در االسالم	  یک مرکز 
کمبود بودجه( )41(.	  کلینیک در منطقه  ی فقیرنشین قسوس )توقف به دلیل  یک 

الف( یتیم خانه  ی معادی
رده  می شوند با مشکالت جدی سالمتی، طردشده در  که به این مرکز آو کودکانی  کثر  ا

خیابان ها و در شرایط بحرانی اند.
زه تا 2 ســـاله ســـاخته شـــد.  کودکان 1 رو یتیم خانـــه  ی معادی در ســـپتامبر 2007 برای 
گاه اند اما قادر به مقابله با آن نیستند.  مقامات دولتی از رشد تعداد کودکان بی سرپرست آ

کرد.  ژه  ی احداث این یتیم خانه را شروع  زارت بهداشت پرو فیس با همکاری و
کـــودک یتیـــم را دارد؛ و دارای یک مدیر با 6 ســـال  ایـــن یتیم خانـــه ظرفیـــت پذیرش 60 
کودکان،4 پرســـتار، 19 مراقب، یک آشـــپز، 2  ســـابقه  ی مدیریت عالی، یـــک متخصص 

خدمتکار و 2 نگهبان است)42(.

ب(پروژه  ی قسوس
یخ خود، برای توســـعه  ی یک  ژه  ی تار گذاشـــتن در بزرگ ترین پرو گام  مؤسســـه در حال 
کلبه ای فقیرنشین در شمال مصر  که یک شهر  کودکان و زنان در قســـوس  مرکز حمایت از 
گسترده  که در این منطقه زندگی می کنند با بیکاری  است، می باشد. یک میلیون انسانی 
کافی و  ک، بهداشت نا برو هستند و از شرایط زندگی اسفنا و درآمد های بسیار ناچیزی رو

مدارس محدود برخوردارند.
کمبود بودجه متوقف شده است)39(. ژه به دلیل  این پرو

ژه عبارت اند از: اصول پایه ای پرو
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ژه با مشارکت جامعه  ی قسوس است.	  این پرو
ژه اعتقاد دارد.	  مؤسسه به ظرفیت های محلی و مالکیت پرو

کودکان یتیم در مؤسسه  ی فیس شکل 4-19: حمایت از 

رســـوم اجتماعـــی، فرهنگی و مذهبـــی منطقه 	  مؤسســـه نهایـــت احتـــرام را بـــرای آداب و
قائل است)39(.

یر می باشد: کودکان همچنین شامل موارد ز این مرکز حمایت از 
کودکان	  کلینیک  یک 
کـــودکان و زنان نیازمند )به صـــورت منزلگاه و بـــا مراقبت های 	  یـــک واحد بحـــران برای 

پزشکی(
کالس های آموزش پرستاری	  زانه و  با سیستم مراقبت رو
یزی خانواده	  واحدی برای آموزش مادران در جهت، سالمتی، بهداشت و برنامه ر
یق افزایش تولید درآمد)39(.	  یک مرکز آموزشی در جهت تشو

مقامات محلی زمینی به وســـعت 1000 مترمربع را به مؤسسه  ی فیس در جهت اجرای 
ژه اهدا نموده اند. این زمین در محل بســـیار مناســـبی نســـبت به قسوس و 2 منطقه  ی  پرو

فقیرنشین دیگر در همسایگی، واقع شده است.
ژه و 2 معمار داوطلب، پیشـــنهاد طراحی  2 تاجـــر پیشـــنهاد تأمین مالی و ســـاخت پـــرو
ژه را داده اند. مؤسســـه  ی فیس، نقشـــه  ی کلی، بودجـــه  ی تأمین تجهیزات  نقشـــه های پـــرو
ژه های حوزه های سالمت و آموزش را تهیه خواهد کرد)39(. پزشکی و مبلمان و اجرای پرو

آمار های مؤسسه- 1-3-9-3
یر است: که مؤسسه در اختیار جامعه قرار داده است، شامل موارد ز آمار خدماتی 
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گرفته شد.	  کودکان خیابانی مصری در طول 5 سال  42586 تماس با 

کودکان یتیم توسط مؤسسه  ی فیس شکل 4-20: حمایت های پزشکی از 

کودک در این مرکز متولد شد.	   37673
گرفتند.	  کودک تحت درمان قرار   12188
کارمندان مصری مؤسسه در یتیم خانه های دولتی داده شده	  1910 آموزش به 
کودک به یتیم خانه های مؤسسه وارد شدند.	   1362
کودک به جامعه بازگردانده شدند)78(.	   603

کارکنان- 1-3-9-4 ارزیابی 
بعد از یک سال آموزش، فیس فقط یک بار یک قرارداد را برای کارمندان آموزش دیده ی 

که مورد تأیید قرارگرفته اند، تمدید  می کند.  تئوری و عملی 
ژه و کارفرمای  یابی را انجام  می دهد، سپس توسط مدیر پرو  در ابتدا، کارمند یک خودارز
یابی قرار   می گیرد. تصمیم برای اینکه آن ها در مؤسسه باقی می مانند یا  یتیم خانه، مورد ارز
نه به کارفرمای مؤسســـه و مؤســـس ســـازمان ها بســـتگی دارد. پـــس از اســـتخدام، کارکنان 

یج افزایش خواهد یافت)38(. به صورت ثابت شروع به کار  می کنند و حقوق آن ها به تدر
زارت امور اجتماعی بسته شد که این آموزش ها به تمام  در 3 ژوئن 2003، قراردادی با و

یتیم خانه های دولتی داده شود.
کامل آموزش داد و برنامه ای را با عنوان  زارت، فیس 12 مربی را به صورت  با همکاری و

مربی مربیان، توسعه داد)38(.
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کمک های داوطلبانه- 1-3-9-9
کمک های داوطلبانه مؤسسه به افراد داوطلب نیاز دارد به طوری که: برای 

کند.	  ژه های ما صرف  یکی از پرو وقت، تجربه و شایستگی خود را در
تعهد و مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهد.	 
کند.	   پرانرژی و مداوم فعالیت 
نیات انسانی بزرگ و مهمی در وجود خود داشته باشد.	 
ژه ها، فقط لذت بردن از حس معنوی آن باشد.	  هدفش از مشارکت در پرو

که  این کارهای داوطلبانه یک تعهد دوجانبه است و فقط خود شخص تعیین  می کند 
چه مدت زمان برای این فعالیت ها می گذارد. البته مؤسسه پیشنهاد  می کند که داوطلبان 

ره  ی 3 تا 6 ماهه را متعهد شوند)94(. کمک های خود حداقل یک دو برای 

کارهای داوطلبانه حوزه های موردنیاز برای 
وظایف اداری: پردازش اطالعات، ارسال نامه ها، اسناد، وظایف امنیتی، ترجمه	 
یرایش مقاالت، تولید فیلم و عکس	  و
توسعه  ی منابع درآمدی مؤسسه: جستجوی حامیان و شرکا	 
حضور و حمایت های همه جانبه در هنگام حوادث)94(.	 

حمایت از مؤسسه- -1-3-9-1
الف( افراد:

به عنـــوان یـــک داوطلـــب شـــما   می توانیـــد اســـتعدادهای خود را بـــه بهترین شـــکل در 
کارهایی مختص اســـتعداد  حوزه هـــای مختلف در اختیار مؤسســـه قرار بدهید. ما قطعًا 

شما خواهیم داشت.
حوزه های اجرایی	 
ری لباس 	  جمع آو
گرافیکی	  کارهای 
کمک های اجرایی در مدارس	 
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کارهای هنری	 
کلکسیون ارزشمند برای فروش در بازار)95(.	  یک 

کمک های مالی به مؤسسه شکل 4-21: روش های ارسال 

ب( شرکت ها
به عنوان مؤسسه  ی فیس در شرکت خود، مخاطبان   می توانند:

ری پول و اجناس برگـــزار کنند و یا به افراد متخصص برای 	  یک نمایشـــگاه برای جمع آو
کمک داوطلبانه به مؤسسه درخواست بدهند.

مسابقاتی را در دپارتمان های مختلف خود تشکیل بدهند.	 
کنند.	  رزشی برگزار  یک مسابقه  ی و

گر مخاطبان، مدیر یک شـــرکت باشند، مؤسسه کمک های شما را با آغوش باز پذیرا  ا
است و روش های مختلف حمایت را برای آن ها ارائه  می دهد. مانند: 

حمایت مالی	 
اهدا 	 
تبلیغات	 
تولید یک محصول جدید 	 
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یداد جدید، قرعه کشی، حراج، جایزه	  ایجاد یک رو
البتـــه این حمایت ها   می توانند در جهت منافع حامیان نیز ظاهر شـــوند. برای مثال با 

کمک ها و تالش ها و تبلیغات آن ها در سایت مؤسسه)96(. بیان 

ج( میراث
گر شـــخصی فرزنـــدی ندارد و می خواهد میراث خود را بـــرای کودکان فقیر اختصاص  ا
دهد،   می تواند از طریق مؤسســـه  ی فیس این وضعیت را ممکن سازد. همچنین   می تواند 
یشاوندان)دختران،پسران، خواهرزاده ها و ...( خود و بخشی  بخشی از اموال خود را به خو

کند)97(. کودکان فیس  را صرف امور خیریه  ی 

برخی دیگر از مؤسسات خیریه  ی مصر- -1-3-1
یـــه در مصر، فراتر از یک ژســـت و خودنمایی به یـــک فرهنگ مذهبی  کمک هـــای خیر
تبدیل شـــده اســـت. در این کشور نرخ جمعیت و بیکاری به سرعت در حال رشد است و 

ز نیاز های بیشتری در مصر احساس می شود)72(. زبه رو کمک های خیریه رو برای 
یر تعدادی از مؤسسات خیریه دیده می شود: در ز

کر 1. مؤسسه ی 
که از 1954 به افراد  این مؤسســـه یک مؤسســـه غیر منفعت طلبانه و غیر فرقه ای است 
و جوامـــع و انجمن هـــا در مناطق فقیر مصر کمک کرده اســـت. این مؤسســـه فرصت های 
کوچک و  رزی، اقتصاد های خرد، شـــرکت های  کشـــاو حمایتی مناســـبی را در خصوص 

آموزش دختران ایجاد نموده است)72(.
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کودکان روستایی 1. مؤسسه ی حمایت از 
که به دالیلی ازجمله افزایش شـــدید جمعیت به  در نتیجه ی ســـختی های اجتماعی 
کودکان  کرد. اولین مؤسســـه امداد  کار  وجود آمد، این مؤسســـه از 1974 در مصر شـــروع به 
که پایتخت مصر و بزرگ ترین شـــهر آفریقا بـــا 18 میلیون نفر  روســـتایی در 1977 در قاهـــره 
یه و در 1980 و سومین مؤسسه در  کامل شد. دومین مؤسسه در اسکندر جمعیت است، 

گشت)72(. طنطا و در 1984 افتتاح 

کاریتاس 3. مؤسسه 
این مؤسسه به تمامی افراد بدون توجه به تفاوت در جنس، مذهب یا سطح اجتماعی 
کمک  می کند. هدف اصلی این مؤسسه، پیشرفت جامعه با فلسفه  ی پیشرفت آموزش، 
کز  کمک های این مؤسســـه شـــامل: مرا توان بخشـــی، انســـانیت و حقوق انســـانی اســـت. 
یقی، آموزش دانش آموزان بزرگ سال، کمک  ژه های کوچک تشـــو یی، اهداء غذا، پرو دارو
گاهی های ایدز،  بـــه پناهنـــدگان، کمک به کودکان معلـــول، فعالیت های ضد اعتیـــاد، آ

کمک های ذهنی می شود)72(.





| فصل پنجم |
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جمع بندی- 5

که در قاره آسیا  کشـــوری در شمال شرقی قاره آفریقا است و شبه جزیره سینا هم  ِمصر 
یای  یای مدیترانه و غرب در کشور است. مصر در جنوب در قرارگرفته بخشی از قلمرو این 
ســـرخ قرار داشـــته و از غرب با لیبی، از جنوب با ســـودان و از ســـوی شـــبه جزیره ســـینا با 

اسرائیل و نوار غزه در فلسطین مرز زمینی دارد.
رمیانه اســـت و اکثر جمعیت  کشـــورهای آفریقایی و خاو مصر یکی از پرجمعیت ترین 
کرانه های رود نیل منطقه ای است  کنار رود نیل زندگی می کنند.  93 میلیون نفری آن در 
ر  کشور و تنها زمین های بارو کیلومترمربع یعنی حدود یک بیست و پنجم این  که 40 هزار 
آن را تشکیل می دهد. بخش عمده این کشور که درمجموع 1 میلیون کیلومترمربع وسعت 

دارد، از بیابان تشکیل شده و جمعیت پراکنده ای را در خود جای داده است.
رمیانه به شـــمار مـــی رود. پس از  اقتصـــاد مصـــر ازجمله اقتصادهای نابســـامان در خاو
گرفت و جمال عبدالناصر با توجه  انقالب 1952، اقتصاد مصر تحت تســـلط دولت قرار 
که این فرایند را تســـریع بخشـــید.  کســـی بود  که به بلوک شـــرق داشـــت،  گرایش هایی  بـــه 
کاهش تصدی گری دولت آغاز  برخالف ناصر، در زمان انور ســـادات، خصوصی سازی و 
شـــد. این خصوصی ســـازی در زمان حســـنی مبارک ادامه داشـــت. ولی بنا بر نظر برخی از 
کمه این کشـــور که خواهان نقش و ســـهمی از مبـــادالت تجاری این  اعضـــای هیئـــت حا
که  کشور انجام می گرفت  کامل در این  کشـــور بودند، مخالفت هایی با خصوصی ســـازی 
منجر به دولتی ماندن ســـازمآن ها و بخش های مهمی از اقتصاد مصر شد. سیاست های 
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کشور، منجر به افزایش  نامناســـب اقتصادی مصر و دخالت آمریکا در امور اقتصادی این 
نرخ بیکاری و رشـــد نرخ فقر در بین مردم مصر شد. به طوری که تا پیش از سال 2011 نیمی 

یر خط فقر قرار دارند. از جمعیت 80 میلیون نفری مصر ز
یای مدیترانه  به در و ســـپس  آن می گذرد  از  نیل  رود  اســـت که  آخرین کشـــوری  مصر 
یـــا، دلتای نیل به وجود آمده که ســـرزمین اصلی  یـــزد. در محل پیوســـتن نیل به در می ر
رزی رونق  رزی این کشـــور هست که در اطراف این رود، کشاو مصر و منطقه مهم کشـــاو

دارد)2(. بسیار 
پا قـــرار دارد. موقعیـــت منحصربه فرد مصر  مصـــر در تقاطع ســـه قاره آســـیا، افریقـــا و ارو
که سه قاره در اطراف مرزهای آن باهم تالقی می کنند،  نه تنها ناشی از این حقیقت است 
یژه ای  یای مدیترانه و ســـرخ نیز بـــه آن اهمیت و بلکـــه ســـواحل طوالنی این کشـــور با دو در
ین روابط بین المللی بوده اند و بدین ترتیب  یاها نقطه آغاز می بخشـــد. در حقیقت این در
ردســـت  کشـــور مصر هم چنین به عنـــوان پلی برای انتقال تمدن  ها و فرهنگ ها به نقاط دو

کرده است. عمل 
کشور مصر اسالم و اکثریت مردم )90 درصد( پیرو آن هستند و 10 درصد  دین رسمی 
کشور مصر نزدیک به 74 میلیون نفر سنی و  از جمعیت مصر مسیحی قبطی هستند. در 
یک میلیون نفر پیرو مذهب تشـــیع وجود دارد. در سال های بعد از قرن اول میالدی بیشتر 
کشور  مصری ها به مذهب مســـیح درآمدند. قبل از فتح مصر توســـط مسلمانان مردم این 
گروه بی شماری از مصریان  کرد،  مســـیحی بودند. همین که قوای فاتح اسالم مصر را فتح 
مذهب اســـالم را پذیرفتند و عده کمی از آن ها در مذهب مســـیح باقی ماندند که آن ها را 

مسیحی قبطی می نامند.
هنگامی کـــه مصر به تصرف مســـلمانان درآمد تعالیم اســـالمی در مصـــر بافرهنگ این 
که مردم مصر بر پا  منطقه آمیخته شـــد. ازاین رو تبلور فرهنگ اسالمی در مراسم مختلفی 
می دارند، مشهود است. اعیاد اسالمی، نماز جماعت، نماز جمعه در تمامی مساجد در 
خیابان ها در شهرها و روستاها باشکوه خاصی برگزار می شود. حلول ماه مبارک رمضان، 
عید فطر و جشـــن میالد پیامبر)ص( همه ســـاله با تشـــریفات خاصی انجام می شـــود. در 
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که حدود 30 هزار از این مساجد دولتی است. مصر 170هزار مسجد وجود دارد 

کشور مصر شکل  5-1: نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

یگـــران فعـــال در حـــوزه ی وقف و امـــور خیریه در مصر شـــامل تعـــدادی از نهادها و  باز
زارت اوقاف«،  زارت خانه هســـتند. به طورکلـــی این اعضاء شـــامل »و ســـازمآن ها و یک و
زارت امور اجتماعی«، »ســـازمان اوقاف«، »مجموعـــه االزهر«، »کمیته ی امور مذهبی،  »و
یـــه« هســـتند. هـــر یک از ایـــن نهادهـــا وظایف و  اجتماعـــی و اوقـــاف« و »مؤسســـات خیر

مسئولیت هایی را بر عهده دارند و متناسب با آن فعالیت هایی را انجام می دهند.
کشور مصر جمهوری بوده اســـت و بر این اساس برای امور مرتبط با  ســـاختار سیاسی 
زارتخانه  زارت اوقاف مصر یکی از 33 و زارت خانه هایی را تشـــکیل داده است و و خود، و
زارتخانه، تمـــام امور مربوط به وقف توســـط  دولـــت مصر اســـت. تا قبل از تأســـیس ایـــن و
مســـاجد )مانند مســـجد االزهر( انجام می گرفت. اما از زمان محمدعلی پاشـــا، والی مصر 
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کنترل دولت  )وابسته به حکومت عثمانی( در نیمه اول قرن نوزدهم میالدی وقف تحت 
رده شد.  آو

ره شـــکل و  ضوابط مربوط به متولی موقوفات در مصر شـــاهد تغییراتی بوده و در هر دو
ر  نظـــام خاصی داشـــته اســـت)6(. پس از لغو و ابطـــال اوقاف خانوادگـــی در مصر با صدو
قانون شـــماره ی 180 ســـال 1952 م موضوع اداره و نظارت بر اوقاف، منحصر به موقوفات 
زارت  ر قانون 547 ســـال 1953 م نظارت بـــر موقوفات عام در و گردید و پس از صدو عـــام 
که فقط خودش نظارت بر وقف  کرده باشد  گردید مگر اینکه واقفی شـــرط  اوقاف منحصر 

گیرد. را به عهده 
که به سازمان اسالمی  زارت اوقاف از اواخر دهه  ی 1950، درآمد های خیریه و اوقاف  و
کرده است. بر اساس قوانین 1959/292، 1960/157 و  مصر بخشیده می شد را مدیریت 
زارت  کشـــور مصر نیز شـــد. ایـــن و 1996/238، ایـــن امور شـــامل مســـاجد وقف شـــده ی 
گواهینامه( بـــه واعظان و روحانیان  همچنین مســـئول آموزش و تأییـــد صالحیت )دادن 
زارت اوقاف تمام  زارتخانه اســـتخدام  می شوند نیز می باشـــد. و که توســـط خود و مســـاجد 
کنترل  می کنـــد. این اختیار  فعالیت های مســـاجد، حســـینیه ها و مکآن های مذهبـــی را 
کند. از این نظر این  که صالحیت این امور و فعالیت هـــا را تصدیق  زارت اوقاف اســـت  و
کشـــور بازی  می کند. این امر باعث  ســـازمان نقش محدودکننده ای را در فضای اسالمی 
می شود که در هنگام فعالیت ها و برخوردهای رو درروی فعاالن اسالمی و عموم، تنش ها 

گردد)8(. کاهش یافته و ارتباطات منظم 
کردن آن را  زارت اوقـــاف بر درآمد های اوقاف نظـــارت و مدیریت دارد و نحوه  ی خرج  و
کـــردن درآمد ها در هر  زارت اوقاف، حق خرج  نیـــز کنترل  می کند. بر اســـاس قانـــون 547 و
کنترل،  زارت همچنین وظیفه ی ساختن،  که مورد صالح خود باشد را دارد. این و بخش 
زارت  که توسط و نظارت و نگهداری مساجد وابسته به دولت را دارد. با توجه به دستوری 
که در تمام  گروهی ها و جشن هایی  اوقاف در 1997 صادر شد، برای تمام درس ها، درس 
یافت شـــود. این اجازه نامه ها  کتبی در زارت اجازه نامه ی  مســـاجد اجرا  می شـــوند باید از و
زارت  کارمندان و که  توسط دبیر فنی اطالعات مذهبی اعطا می شود. این در حالی است 
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یافت چنین اجازه نامه هایی را ندارند)8(. اوقاف و واعظان االزهر اجازه  ی در
زارت اوقـــاف همچنیـــن بر انتصـــاب روحانیـــون و واعظان نظارت  می کنـــد و آن ها را  و
به وســـیله ی آمـــوزش، آمـــاده  می کند. ایـــن وظیفه نیـــز طبق قانـــون شـــماره  ی 1960/157 

ابالغ شده است.
کاهـــش روحانیون مقابله  می کند. مثـــاًل از فارغ التحصیالن  زارت اوقـــاف با فقدان و  و

کنند. کنترل  کشور  کوچکی را در  که مساجد  دبیرستان االزهر می خواهد 
کارمندان مساجد  زارت اوقاف مســـئول انتصاب روحانیون و  بر اســـاس قانون 238، و
کارمندان  زارت خانه وظیفه ی تعیین صالحیت این روحانیون و  اســـت. همچنین این و
که مســـاجد را  کارمنـــدان قضایی  را دارد. ایـــن قانـــون همچنیـــن یک مفهـــوم جدید برای 

کرد. گزارش  می کنند معین  نظارت و تخلفات را 
یند که این قانون، با توجه به این که شـــأن سخنرانی و  برخی از محققان اســـالمی می گو
که بـــه مجوز های دولتـــی نیـــاز دارد، کاهش می دهـــد،   می تواند  امامـــت را بـــه یک شـــغل 

کاهش دهد)8(. استقالل سخنرانان و روحانیون را 
زارت اوقاف مصر اســـت باهدف جلب  یر نظـــر مســـتقیم و که ز ســـازمان اوقـــاف مصر 
که در آتی به شـــرح  ســـرمایه و ســـرمایه گذاری صحیح و تولید ثروت تشکیل شـــده اســـت 

خدمات و مناطق مورد سرمایه گذاری و سایر امور مرتبط به سازمان رسیدگی می شود.
زارت اوقاف  ســـازمان اوقـــاف وظیفه  ی مدیریت درآمدزایی و ســـرمایه گذاری را بـــرای و
زارت بتواند به اهداف خود  زارت اوقاف کند تا و ترین درآمد را نصیب و انجام می داد تا باال
زارت اوقاف اساســـًا مســـئول مســـاجد و  یت های مذهبی بود، برســـد. و کـــه تمرکز بر مأمور
کل درآمد خالص  کسر 15% از  مصالها می باشـــد. بر اساس قانون، ســـازمان اوقاف بعد از 
زارت اوقاف می دهد.  اوقـــاف برای انجـــام مدیریت و تالش خـــود، مابقی درآمد ها را بـــه و
همچنین ســـازمان اوقاف ممکن است 10% از درآمد خالص را برای سرمایه گذاری بر روی 

زارت اوقاف ممکن است)74(. کار با اجازه ی و که این  کند  طرح های پربازده رزرو 
ییس جمهور  که از طرف مجمع مـــردم یا ر ایـــن کمیتـــه درباره ی موضوعات مختلفـــی 
کمیته  گفتگو  می کنـــد. بر اســـاس آیین نامه ی مجمع مـــردم،  درخواســـت شـــود، بحث و 
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یر را بررسی و  اســـناد قوه  ی مقننه، اســـناد حواله ای و تصمیمات اخذشده در زمینه های ز
در صورت نیاز در آن ها تجدیدنظر  می کند)8(. امور مذهبی، وعظ، مساجد و مکآن های 
مذهبی - رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، خانواده و کودکان، توان بخشـــی اجتماعی و 
مشـــکالت- امنیت اجتماعی و آســـایش اجتماعی - سازمآن های خیریه و اجتماعی - 
یزی اجتماعی، تحقیقات اجتماعی، پیشـــرفت اجتماعی - آموزش های شغلی،  برنامه ر
جابه جایی ها، انتصابات - مراقبت در جانشـــینی ها، خانواده های مبارزان و شهیدان - 
که مرتبط به مســـائل اجتماعـــی، مذهبی، اوقاف و  امـــور خیریه و وقف - هر امور دیگری 

گری را در امور وقف و خیریه انجام می دهد. االزهر می شود. این نهاد وظیفه ی تسهیل 
کشـــور مصر ایجاد شـــد و  زارت خانـــه باهدف حفاظـــت از ابعاد اجتماعی امور  ایـــن و
زارت همچنین  فعالیت های خود را درراه خدمت به شهروندان مصری اختصاص داد. و
یـــه نظـــارت و  برنهادهـــای اجتماعـــی و برخـــی از ســـازمآن ها و همچنیـــن مؤسســـات خیر

قانون گذاری  می کند)112(.
زارت یک طرح  زارت مجوز ایجاد مؤسسات خیریه را صادر  می کند. در سال 2002 و و
پیشنهادی را برای قوانین و شرایط ایجاد مؤسسات خیریه ایجاد کرد و ازآن پس نهادهای 
خیریه می بایســـت بر اســـاس این چهارچوب و با توجه بدان شـــرایط مؤسســـات خود را 

ایجاد کنند.
بـــا تصرف مصر توســـط خلفای فاطمی در قـــرن دهم میالدی، بزرگ ترین شـــهر جهان 
که بر مذهب تشـــیع اسماعیلی  عرب بانام قاهره بنیان گذاشـــته شـــد. حکام جدید مصر 
بودنـــد و خـــود را در محاصره جهان ســـنی یافته بودند، بـــرای مقابله بانفوذ تفکر ســـنی در 

گذاشتند. مملکت خود مسجد جامع االزهر را بنیان 
یب دولت به عنوان مجموعه ای علمی و  در اوایل قرن بیستم دانشگاه االزهر طبق تصو
اسالمی باهدف تبیین، بررسی و نشر میراث اسالمی رسمیت یافت. در دهه چهارم قرن 
زی  20 میـــالدی اســـاس و ســـازمان دهی االزهـــر از یـــک محفل ســـنتی به دانشـــگاهی امرو
ین علمـــی، ازجمله تخصص های پزشـــکی، مهندســـی،  متحول شـــد و آموزش هـــای نو

گرفتند. یاضیات، شیمی، اقتصاد و ... در زمره آموزش های دانشگاهی االزهر قرار  ر
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که  شـــیوخ االزهر دارای قدرت سیاسی و اجتماعی باالیی هستند و تقریبًا بر هر اموری 
بخواهند تسلط و رجحان می یابند. با توجه به اهمیت موقوفات، این شیوخ در نظارت و 
زارت اوقاف و نحوه ی انجام امور وقفی در سازمان اوقاف دست دارند و  قانون گذاری در و

کنترل می کنند. آن ها را 
نهاد هـــای غیردولتـــی مذهبـــی بیـــش از 30% از نهاد هـــای غیردولتـــی مصر را تشـــکیل 
کز  کلینیک ها و مرا می دهند. فعالیت این نهادها شـــامل اداره ی مســـاجد، یتیم خانه ها، 
یس و آموزش قرآن اســـت. منابع درآمدی این مؤسســـات شـــامل  مراقبت و همچنین تدر
که  زکات، کمک هـــای مالـــی مردمـــی و صدقات می باشـــد. اولیـــن نهاد غیردولتـــی مصر 

درزمینه ی خیریه فعالیت می کرد در 1878 ایجاد شد.
کشـــور مصر، وقف و امور خیریه تقریبًا توسط نهادهای مجزایی مدیریت و نظارت  در 
زارت اوقاف و ســـازمان اوقاف فعالیت  می شـــوند. در خصوص وقفیات موجود در مصر و
زارت امـــور اجتماعی فعال  یـــه، و می کننـــد و در خصـــوص امـــور خیریه و مؤسســـات خیر
زارت اوقاف می باشـــد تـــا بتواند به  می باشـــد. این تفکیـــک 2 فعالیـــت از جهتی به نفع و
کســـب درآمد و افزایـــش درایی ها  راحتـــی و بـــا آســـودگی خاطر از طریق تمرکـــز بر اوقاف به 
زارت اوقاف مالک تمام اوقاف اســـت، اما از طرفی برای بهبود عملکرد خود در  بپردازد. و
که ســـازمان اوقاف می باشد. سازمان  کرد  کســـب درآمد سازمان دیگری را ایجاد  زمینه ی 
اوقاف با توجه به مســـئولیت خود، تمامی سعی و توان خود را در جهت افزایش دارایی ها 
زارت امور  گفته شد، نظارت بر مؤسسات خیریه بر عهده ی و که  انجام می دهد. همانطور 
زارت به مؤسسات خیریه اشراف دارد و تمامی فعالیت های آنان  اجتماعی اســـت. این و
زارت  را مـــورد ببرســـی قرار داده و حتی مجـــوز تأیید یا رد صالحیت آن ها نیز توســـط این و
زارت امور  که و انجام می شـــود. ایـــن حقیقت از جهتی قابل قبول اســـت. با توجه به ایـــن 
اجتماعی در بطن جامعه قرار دارد و از شـــرایط اجتماعی و اقتصادی مردم باخبر اســـت و 
زارت اوقاف می تواند بر  کمبود های جامعه را بهتر و دقیق تر حس می کند، بنابراین بهتر از و
ژه های  یـــع بودجه و همچنین اجـــرای عادالنه ی پرو کند و نحوه ی توز یـــه نظارت  امورخیر

کند. اجتماعی و خیریه ای را مدیریت 



کشور مصر   178  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

ین سیاست های اوقاف و امور خیریه فعالیت هایی  که در تدو از طرفی یکی از ارکانی 
نه چندان آشـــکار انجام می دهد، جامعه ی االزهر اســـت. کشور مصر یک کشور مسلمان 
اســـت و مـــردم آن دارای اعتقادات مذهبی ســـخت و قوی هســـتند. روحانیـــون االزهر در 
اوقاف مصر تســـلط بســـیاری دارند و همچنین در امور خیریه ای نیـــز فعالیت می کنند. با 
کـــه در جامعه ی مصـــر دیده می شـــود، این  توجـــه بـــه حساســـیت های دینـــی و مذهبـــی 
یادی را بر  گون از قدرت خود استفاده می کنند و تأثیرات ز گونا روحانیون با دادن فتواهای 
کـــه در خصوص خمـــس و زکات داده  فضـــای مردمـــی می گذارند. برای مثـــال فتواهایی 
کنـــد و فعالیت های  زارت اوقـــاف می تواند از این فضا به نفع خود اســـتفاده  می شـــوند. و
ری کمک های  زارت امور اجتماعی نیز بـــرای جمع آو گســـترش دهـــد. همچنین و خود را 

مردمی می تواند از این روش استفاده نماید.
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