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مقدمه
از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام
وافر قرار داش ــته اس ــت .دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام ویژهای به
ترویج وقف در بین مس ــلمین دارد ،به گونهای که پیشـــوایان اســـام ناب همگی از جمله
واقفی ــن و متولی ــان موقوف ــات بودهان ــد .در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و
مهمترین بس ــتر تعالی نهاد دین و یکی از زیرســـاختهای کلیدی فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی اداره جوامع اس ــامی بوده اســـت .با توجه به اهداف بلند انقالب اســـامی در
راس ــتای ایجاد جامعه اس ــامی ایران ــی و تمدن بینالملل اســـامی ،احیـــاء نهاد وقف و
شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضروریات اساسیای است که مورد تاکید مکرر مقام
معظم رهبری قرار دارد.
در این راس ــتا س ــازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر کشورها ،مقدمات آشنایی و بهرهگیری از
ظرفیتها و توانمندیهای س ــایر ملل ،و توســـعه ارتباطات بینالمللی در حوزه وقف ،به
ویژه ارتباطات با کشورها و ملتهای مسلمان را فراهم نماید .لذا از سال گذشته معاونت
توس ــعه مدیریت و پشتیبانی س ــازمان اقدام به تعریف و راهبری پروژه پژوهشی «شناخت
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
س ــال جاری توس ــط جن ــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری ،وزیـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد
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اس ــامی ،جناب آقای دکتر س ــتاری ،معاون محترم علم و فناوری ریاســـت جمهوری و
حج ــت االس ــام و المس ــلمین محم ــدی ،نماینده ولی فقیه و ریاســـت محترم ســـازمان
اوقاف و امورخیریه رونمایی گردید.
اجرای این پروژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم میدانم از زحمات
هم ــه آنه ــا به ویژه مدی ــرکل دفتر نوس ــازی و تحـــول اداری ،جناب آقای دکتـــر غالمعلی
رحیمی و کارشناس ــان این دفتر ،آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی که نقش
کارفرمای ــی ای ــن مطالعات را برعهده داشـــتند ،و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری که
مدیریت اجرای این پروژه را برعهده داشت ،و همکار ایشان ،آقای علیرضا رحیمی تشکر
و قدردانی نمایم.
همچنین مراتب س ــپاس خود را از زحمات بی دریغ جناب آقای حسین آبنیکی__
مش ــاور عالی ریاس ــت س ــازمان اوقاف و امور خیریه__ کـــه نظارت براین پـــروژه را بر عهده
گرفت و در جهت ارتقاء کیفی آن تالش نمود اعالم میدارم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه
زمستان 1395

پیشگفتار
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی
کشورها
•فاز دوم :گردآوری ،تحلیل و جمعبندی گزارش مطالعات انجامشده مرتبط
•فاز سوم :جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات هر یک از کشورهای مدنظر
•فاز چهارم :جمعبندی و نتیجهگیری کلی مطالعه
ف ــاز صفر ب ــه تدوین چهارچوب کالن ،تفصیلی و محدوده پـــروژه و جزئیات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
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جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
همسایه ،کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،کشورهای موفق در حوزه
وق ــف و ام ــور خیر ی ــه در دنیا و نیز کش ــورهای مشـــابه جمهوری اســـامی ایـــران از جهت
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار گیرند.
فاز دوم با عنوان «گردآوری ،تحلیل و جمعبندی مطالعات انجامشده» به جمعآوری
و تحلیل مطالعات موجود در کش ــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر
کش ــورها اختصاص یافت .هدف این فاز بهرهبـــرداری از اطالعات و پژوهشهای مرتبط
انجامشده موجود در کشور و همچنین پرهیز از نادیده گرفتن مطالعات پیشینبود.
ف ــاز س ــوم نیز ب ــه ترتیب ب ــه جمـ ـعآوری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه
کشورهای منتخب از منابع مکتوب ،اینترنتی و سایر منابع در دسترس ،و تجزیهوتحلیل
اطالعات و جمعبندی مطالب اختصاصیافت .در نهایت طی فاز چهارم جمعبندی و
نتایج حاصل از مطالعه همه کشورها و نتیجهگیری کلی مطالعه انجام و ارائه گردید.
مجموعه کش ــورهایی که در این پروژه هدف مطالعه قرار گرفتند شـــامل پانزده کشـــور
اس ــامی و پانزده کشور غیر اسالمی میباشد که با توجه به شاخصهای مدنظر سازمان،
همچون همسایگی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،
برخ ــورداری از نظ ــام مدیر ی ــت و فعالیتهای درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،
وج ــود ارتباط ــات بخ ــش وقف و ام ــور خیریه بین جمهوری اســـامی ایران و کشـــور مورد
مطالعه و مواردی ازایندست ،انتخاب شدند.
یکی از کش ــورهای اس ــامی منتخب مصر اســـت .اهمیت مصـــر در منطقه و قرابت
دینی و مذهبی بین آن کش ــور با کش ــور ما ،از جمله دالئل انتخاب مصر بهعنوان یکی از
کشورهای هدف مطالعه میباشد.
پژوه ــش حاضرحاص ــل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کش ــور مص ــر میباش ــد و در آن وضعی ــت جغرافیایـــی ،سیاســـی ،اجتماعـــی ،فرهنگی و
تاریخی کش ــور مص ــر ،مفهوم وقف و امـــور خیریه ،روند توســـعه و وضعیت موجود بخش
وقف و امور خیریه ،نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامههای توسعهای این
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بخش در کشور مصر طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است.
ب ــرای انج ــام تحقی ــق حاض ــر در ابتـــدا بهمنظور بـــه دســـت آوردن اطالعـــات کلی در
زمین هه ــای مختلف کش ــور مص ــر ،اعـــم از اطالعات اجتماعـــی ،اقتصـــادی و فرهنگی
پرداخته ش ــد .این اطالعات بهراحتی و با یک جســـتجوی ابتدایی از ســـایتهایی نظیر
ویکیپدیا و سایتهای مشابه آن به دست آمدند.
برای بررسی اطالعات موجود ،به اطالعات موجود در فاز یک این پروژه مراجعه شد و
چندین مقالۀ خوب و مناس ــب از آن به دست آمد .این مقاالت شامل« ،احکام و قوانین
وق ــف در کش ــورهای مصر ،لبنان و کویت»« ،ســـاختار اقتصادی وقف در ســـرزمینهای
حوزه وادی نیل» و « چارچوب قانون ساختار وقف در کشورهای وادی نیل» بودند.
در فص ــل س ــوم نی ــز اطالع ــات کل ــی و مفهوم وقـــف بیان شـــد .مطالب ایـــن فصل از
س ــایتهای معتبر و همچنین چند مقالۀ فارســـی درزمینۀ وقف در کشور مصر به دست
آمد .این مقاالت به بررس ــی وقف و قوانین کلی آنها در چند کشور ازجمله مصر پرداخته
بودند.

مقالههای استفاده شده در این مطالعه

در فص ــول  3و  4و  5به بررس ــی ســـازمآنها ،برنامهها و وضعیت موجـــود وقف و امور
خیریه در کشور مصر پرداخته شد .اطالعات این فصول از سایتها و مقاالت و مجالت
ً
مختلفی که عمدتا به زالن عربی بودند ،به دست آمدند.
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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 ای ــن مقال ــه تقریبا اطالع ــات اولیه و پایـــهای در خصوص ســـازمآنها و فعاالن امور
خیریه دادهشده بود.
ب ــرای به دس ــت آوردن اطالعات بیشـــتر درزمینـــۀ وقف ،ســـایتهای وزارت اوقاف و
سازمان اوقاف و همچنین وزارت امور اجتماعی مصر موردبررسی قرار گرفتند.
ب ــه دلی ــل کامل نبودن س ــایت وزارت اوقـــاف مصر ،اطالعـــات کاملی از این ســـایت
اس ــتخراج نش ــد .س ــایت س ــازمان اوقـــاف کاملتـــر بـــود و بیشـــتر دربـــارۀ خود ســـازمان و
سرمایهگذار یها و برنامههای خود توضیحاتی داده بود و در سایت وزارت امور اجتماعی،
اطالعاتی در مورد پروژهها و وظایف و اهداف وزارت گفتهشده بود.
در مرحل ــه بع ــدی یک ــی از نهاده ــای اصلی کشـــور در حـــوزۀ مذهبی که نقش بســـیار
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تأثیرگذاری را در زمینههای سیاسی و مذهبی و فرهنگی در مصر بازیمیکند ،موردبررسی
ق ــرار گرف ــت .این نهاد «االزه ــر» بود .اطالعات درزمینـــۀ االزهر از ســـایتهای مختلفی به
دست آمد.

سایت های بررسیشده در این مقاله

س ــپس مؤسسات خیریۀ اصلی و رسمی ثبتشـــده در مصر موردمطالعه قرار گرفتند.
این مؤسس ــات اطالعات و فعالیتهای خود را در مصر بهصورت کاملی در سایتهای
ً
خود در معرض مطالعه قرار داده بودند .این اطالعات تقریبا بهطور کامل و ریز موردمطالعه
قرار گرفت و برنامهها و فعالیتهای آنان در گزارش بیان گردید.
درنهای ــت به بررس ــی نحوۀ فعالیتهـــا و برنامههای این مؤسســـات و منابع درآمدی و
هزینهه ــا و مخ ــارج آنه ــا و همچنین حوزههای فعالیـــت و میزان بودجههـــای پروژهها و
اطالعات کلی پرداخته شد.
در مجم ــوع تالش بر این بوده اس ــت که در تدوین این گـــزارش از مراجع معتبر و به روز
دنی ــا بهره گرفته ش ــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی ،محتوای
گزارش از دقت باالیی برخوردار گردد لکن وقوع جنگهای اخیر در مصر و بیداری اسالمی
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سبب گردید دسترسی به برخی از مراجع و سایتها با مشکل روبرو گردد .انشاءاهلل با نقد
و نظرات متخصصین مرتبط و تعریف و اجرای مطالعات و پژوهشهای تکمیلی مثمرثمر
واقع گردد.
در پایان الزم میدانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاههای
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 |

اطالعات کلی کشور مصر

1-1اطالعات کلی کشور مصر
1-111مقدمه
یک ــی از گامه ــای در مطالع ــات تطبیقی ،آشـــنایی مختصر با موقعیـــت جغرافیایی،
اقتصادی ،سیاس ــی اجتماعی و فرهنگی -مذهبی کشـــور موردمطالعه اســـت .مقایســـه
یک کش ــور با کش ــورهای دیگر ب ــدون در نظر گرفتن شـــرایط و موقعیـــت آن ،موجب درک
سطحی موضوع و نتیجهگیری نادرست میشود.
ب ــه منظ ــور آش ــنایی و مطالعه روندهـــای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک کشـــور،
یه ــای کلی آن کش ــور ضـــروری اســـت؛ در ایـــن گـــزارش همانطور که
آش ــنایی ب ــا ویژگ 
پیشازاین اش ــاره گردید ،به بررس ــی روند تغییر کمکهای خیریه و وقف و ســـازوکارهای
مر ب ــوط ب ــه آن پرداخته میش ــود .مطالعات گســـتردهای در زمینه مؤلفههـــای تأثیرگذار در
زمینه کمکهای خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت که از آن
میان میتوان به مذهب ،سن افراد و درآمد آنها اشاره نمود.
به همین جهت در این فصل به بررســـی ویژگیهای بارز کشـــور مصر پرداخته میشود
ک ــه در پنج بخش اطالع ــات جغرافیایـــی ،اطالعـــات اقتصادی ،اطالعات سیاســـی-
اجتماع ــی ،اطالعات فرهنگی -مذهبی و در نهایت جایگاه این کشـــور در حوزه وقف و
کمکهای خیریه میباشد.

1-111اطالعات جغرافیایی
ِمصر کش ــوری در شمال شرقی قاره آفریقا است و شبهجزیره سینا هم که در قاره آسیا
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قرارگرفته بخشی از قلمرو این کشور است .مصر در جنوب دریای مدیترانه و غرب دریای
س ــرخ قرار داش ــته و از غرب با لیبی ،از جنوب با ســـودان و از ســـوی شـــبهجزیره ســـینا با
اسرائیل و نوار غزه در فلسطین مرز زمینی دارد.
مصر یکی از پرجمعیتترین کش ــورهای آفریقایی و خاورمیانه اســـت و اکثر جمعیت
 93میلیون نفری آن در کنار رود نیل زندگی میکنند .کرانههای رود نیل منطقهای است
که  ۴۰هزار کیلومترمربع یعنی حدود یک بیست و پنجم این کشور و تنها زمینهای بارور
آن را تشکیل میدهد .بخش عمده این کشور که درمجموع  ۱میلیون کیلومترمربع وسعت
دارد ،از بیابان تشکیلشده و جمعیت پراکندهای را در خود جایداده است(.)2

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

حدود نیمی از جمعیت مصر شهرنشـــین هستند که بیشتر آنان در دو شهر بزرگ قاهره
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و اسکندریه ،دیگر شهرهای دلتای رود نیل و حومه آنها زندگی میکنند(.)2
سرزمین مصر به سه قسمت تقسیم میشود:
_صحرای شرقی یا عربی
_شبهجزیره سینا و اراضی نیل
_صحرای غربی
مص ــر آخرین کش ــوری اس ــت که رود نیـــل از آن میگذرد و ســـپس به دریـــای مدیترانه
میریزد .در محل پیوس ــتن نیل به دریا ،دلتای نیل به وجود آمده که سرزمین اصلی مصر
و منطقه مهم کش ــاورزی این کش ــور هســـت که در اطراف این رود ،کشاورزی رونق بسیار
دارد(.)2
مص ــر در تقاطع س ــه قاره آس ــیا ،افریقـــا و اروپا قـــرار دارد .موقعیـــت منحصربهفرد مصر
نهتنها ناشی از این حقیقت است که سه قاره در اطراف مرزهای آن باهم تالقی میکنند،
بلک ــه س ــواحل طوالنی این کش ــور با دو دریای مدیترانه و ســـرخ نیز بـــه آن اهمیت ویژهای
میبخش ــد .در حقیقت این دریاها نقطه آغازین روابط بینالمللی بودهاند و بدین ترتیب
کش ــور مصر همچنین بهعن ــوان پلی برای انتقال تمدنها و فرهنگها به نقاط دوردســـت
عمل کرده است.

1-111اطالعات اقتصادی
اقتص ــاد مص ــر ازجمله اقتصادهای نابســـامان در خاورمیانه به شـــمار مـــیرود .پس از
انقالب  ،۱۹۵۲اقتصاد مصر تحت تس ــلط دولت قرار گرفت و جمال عبدالناصر با توجه
ب ــه گرایشهایی که به بلوک ش ــرق داشـــت ،کســـی بود که این فرایند را تســـریع بخشـــید.
برخالف ناصر ،در زمان انور س ــادات ،خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت آغاز
یس ــازی در زمان حســـنی مبارک ادامه داشـــت .ولی بنا بر نظر برخی از
ش ــد .این خصوص 
اعض ــای هیئ ــت حاکمه این کش ــور که خواهان نقش و ســـهمی از مبـــادالت تجاری این
کش ــور بودند ،مخالفتهایی با خصوصیســـازی کامل در این کشور انجام میگرفت که
منجر به دولتی ماندن س ــازمآنها و بخشهای مهمی از اقتصاد مصر شد .سیاستهای
نامناس ــب اقتصادی مصر و دخالت آمریکا در امور اقتصادی این کشور ،منجر به افزایش
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نرخ بیکاری و رش ــد نرخ فقر در بین مردم مصر شد .بهطور یکه تا پیش از سال  ۲۰۱۱نیمی
از جمعیت  ۸۰میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار دارند(.)2
ً
درمجموع مصر کشوری تقریبا فقیر است که اقتصادش توسط منابع زیر تغذیه میگردد:
_گردشگری
_فروش و صادرات منابع محدود گاز و نفت
_عایدات کانال سوئز
_رود نیل بهعنوان منبع حیاتی به همراه سد آسوان
_کمکهای خارجی
20درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر بوده و  5/9درصد نیز بیکارند.
تولیدات عمده کشاورزی مصر عبارتاند از :کتان ،برنج ،ذرت ،گندم ،لوبیا ،میوه و
س ــبزیجات و تولیدات دامداران آن ،احشام ،گوســـفند و بز و ...است .تولیدات صنعتی
مهم مصر منس ــوجات ،تولیدات غذایی ،صنعت توریســـم ،صنایع شیمیایی ،تولیدات
دارویی ،هیدروکربنها (نفت و گاز) ،سیمان ،فلزات و صنایع روشنایی است.
رشد اقتصادی این کشور بالغبر  %5در سال ( )2005گزارششده است(.)3

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

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

بعد از انقالب مصر سرمایهگذاری خارجی در مصر افت شدیدی را تجربه کرد و از ۳۶
میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۰به  ۱۶میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۲رسید.
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بهطورکل ــی گردش ــگری یک ــی از پایههای اقتصاد مصر به شـــمار مـــیرود بهگونهای که
حدود ده درصد درآمد ناخالص ملی مصر را تأمینمیکند .شمار گردشگرانی که در سال
 2010یعن ــی قب ــل از انق ــاب مصر به این کشـــور ســـفرکردهاند به چهارده و نیـــم میلیون نفر
رس ــیده اس ــت که درآمدی بالغب ــر دوازده و نیم میلیـــارد دالر را برای مصر بـــه ارمغان آورده
اس ــت اما شمار گردشگرانی که پس از انقالب به مصر ســـفرکردهاند به کمتر از ده میلیون
نفر رسیده است که درآمدی کمتر از نه میلیارد دالر برای این کشور به همراه داشته است.

شکل  :5-1وضعیت توریستی کشور مصر

صنع ــت گردش ــگری در مصر به دلیـــل درگیریهای سیاســـی حاکم بر این کشـــور ،با
مش ــکل مواجه شده است .این در حالی اســـت که گردشگری موتور اقتصادی این کشور
تلقی میشود .از آغاز انقالبهای عربی در دو سال پیش ،صنعت گردشگری در مصر با
کاهش فعالیتهای خود مواجه بوده اســـت .اما با حضور شماری از گردشگران در اهرام
مص ــر ب ــه نظر میرس ــد که اوض ــاع رو به بهبودی اســـت .شـــمار گردشـــگرانی کـــه به مصر
سفرکردهاند ،با یکمیلیون و دویست هزار نفر در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه در سال
 ۲۰۱۱حدود ۱۰۰هزار نفر افزایش داش ــته اســـت .اما این تعداد در مقایســـه با پیش از انقالب
مصر هنوز 400هزار نفر کمتر اس ــت .دولت مصر بهمنظور جلب اعتماد توریســـتها برای
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سفر به این کشور تالش گستردهای را آغاز کرده است ازجمله اینکه دولت مصر در تالش
است تا با کاستن از مسائل مربوط به صدور روادید به توریستهای چینی تعداد بیشتری
را به مصر جذب نماید(.)5
در نموداره ــای ز ی ــر تأثیر صنعت گردشـــگری بر اقتصاد و ایجاد شـــغل در کشـــور مصر
نمایش دادهشدهاند.

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

شکل  :8-1تأثیر درآمدهای توریستی بر رشد تولید ناخالص داخلی در مصر
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طب ــق برآوردهای انجا مش ــده ،پس از انقـــاب ،اقتصاد مصر بیـــش از  20میلیارد پوند
آس ــیبدیده که بزرگترین بخش آس ــیبدیده از این وضعیت بخش گردشـــگری است و
همین موجب ش ــد تا کسری بودجه عمومی دولت به حدود  140میلیون پوند مصری بالغ
ت مصر تاکنون موفق نش ــده ،شـــکافهای پیشآمـــده در دولتهای پیش از
ش ــود و دول 
خود را پر کند(.)5
برای فهم دقیق این مسئله که بحران اقتصادی در مصر تا چه میزانی است ،نگاهی به
مشکالت اقتصادی مصر میتواند مفید باشد:
ً
_مصر که در سال  ۱۹۶۰در تولید گندم تقریبا خودکفا بوده ،در سال  ۲۰۱۰نزدیک به نیمی
از مص ــرف کل گن ــدم کش ــور ( ۹میلیارد تن) را از طریق واردات تهی ه میکرد و در شـــمار
بزرگترین واردکننده گندم در جهان قرار گرفت.
_درآم ــد روزان ــه چهل درصد از مردم مصـــر کمتر از یـــک دالر و از  ۸۴میلیون نفر جمعیت
مص ــر حدود پنجاهدرصد زیر خ ــط فقر زندگی میکنند؛ یعنی درآمـــد نیمی از جمعیت
مصر در روز حدود دو دالر است.
_طبق مطالعه مؤسس ــه گالوپ ،اگرچه مصر رشـــد اقتصادی اندکی طی سالهای اخیر
داشته است اما با کاهش شدید استانداردهای زندگی مواجه بوده است.
_بر اس ــاس آمار سازمان شفافیت بینالمللی در سال  ،۲۰۰۸شاخصهای فساد در مصر
در سطحی بحرانی قرار گرفت .اقتصاد زیرزمینی در مصر بزرگترین کارفرمای اقتصادی
در آن کش ــور اس ــت ،بهاینترتیب که بخش خصوصی قانونی  ۶/۸میلیون نفر ،بخش
عموم ــی  ۵/۹میلی ــون نف ــر و بخشهـــای غیرقانونی و زیرزمینـــی  ۹/۶میلیـــون نفر را در
استخدام دارند.
_صاحبان امالک و کارآفرینان ،فاقد اسناد قانونی مالکیت و درنتیجه در دریافت وامها
ً
و جذب س ــرمایهگذار یها ناتواناند؛ لـــذا اکثریت بنگاههای مصری کوچک و نســـبتا
فقیر باقیماندهاند.
_مصر در شرایط کنونی با  ۱۵۰میلیارد دالر بدهی روبرو است.
_در ش ــرایط انقالبی ،بورس اوراق بهادار قاهره تعطیلشده و در فوریه  ۲۰۱۱تعطیل شدن
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بانکهای مصری مانع از ارس ــال حقوق مصریانی شـــد که در کشـــورهای خلیج فارس
مشغول به کار بودهاند .اهمیت این موضوع اینجاست که حقوق این افراد بخش مهمی
از درآمد اقتصاد مصر را تشکیل میدهد .الزم به ذکر است که جمعیت کارگران مصری
در کشورهای منطقه ازجمله عربستان سعودی ،قابلتوجه است.
_به دنبال ناآرامیها ،اقتصاد مصر روزانه بیش از سیصد میلیون دالر خسارتدیده است.
_در شرایط انقالبی شرکتهای گردشـــگری با رکود بیسابقهای روبرو شدهاند .صنعت
توریسم یکی از منابع درآمدی مهم مصر است.
_سرمایهگذاران اماراتی با شروع ناآرامیها نسبت به سرمایهگذاری ده میلیارد دالری خود
ً
در مصر نگران شدند که نهایتا این نگرانی منجر به سقوط شدید ارزش بازار گردید(.)5
بهطورکلی با توجه به رشد جمعیت بسیار پرسرعت کشور مصر و وضعیت اقتصادی
نامناسب این کشور ،فقر در آن بهشدت در حال افزایش است.

شکل  :6-1نمودار رشد جمعیتی کشور مصر
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1-111اطالعات سیاسی و اجتماعی
رژیم سیاسی مصر جمهوری است که بیش از نیمقرن از استقرار آن میگذرد .ساختار
سیاسی کشور مصر از سه قوه مجریه ،مقننه و قضائیه به شرح ذیل تشکیلشده است:
1-11111قوه مجریه
وظیفه اصلی این قوه ،تدوین و تنظیم سیاســـتهای کالن کشـــور و نظارت بر حسن
اجرای آنهاس ــت .ریاست دولت بر عهده رئیسجمهور و ریاست هیئتوزیران بر عهده
نخسـ ـتوزیر اس ــت .اما در این میان ،رئیسجمهور از دامنه قدرت و اختیارات بیشتری
برخ ــوردار اس ــت .رئیسجمهور میتوانـــد نخســـتوزیر ،معاونان نخســـتوزیر ،وزیران و
معاونان آنان را عزل و نصب نماید .وی همچنین میتواند اعالم جنگ کرده و پیمانهای
نه ــای صلح و بهطورکلی هر نـــوع پیمانی که بـــه تمامیت ارضی یا
نظام ــی ،اتح ــاد ،پیما 
حاکمی ــت کش ــور مربوط میش ــود را منعقـــد نماید .پـــس از رئیسجمهور ،نخســـتوزیر
عالیترین مقام اجرایی کش ــور به شمارمی رود و وظیفه اصلی و ی ،نظارت بر وزارتخانهها
و هماهنگ نمودن سیاسـ ـتها و فعالیتهای آنها باسیاستهای کالن کشور است.
ً
در حال حاضر 33 ،وزارتخانه در مصر فعالیت دارند که هر یک از وزیران مستقیما در برابر
رئیسجمهور مسئول و پاسخگو هستند(.)20
جدول  :1-1وزارتخانههای کشور مصر

وزارت دفاع

وزارت برق و انرژی

وزارت عرضه و تجارت داخلی

وزارت همکار یهای
بینالمللی

وزارت گردشگری

وزارت سرمایهگذاری

وزارت آموزش عالی و
تحقیقات علمی

وزارت کشاورزی و احیای زمین

وزارت نیروی انسانی

وزارت کشور

وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات

وزارت آموزش و فنیحرفهای

صم روشک یلک تاعالطا _لوا لصف 33 /

وزارت امور خارجه

وزارت نفت

وزارت مهاجرت و امور مهاجران

وزارت مالیه

وزارت آبیاری و منابع طبیعی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت محیطزیست

وزارت مسکن ،خدمات رفاهی و
توسعه شهری

وزارت تولیدات نظامی

وزارت فرهنگ

وزارت صنعت ،تجارت و
کسبوکارهای کوچک

وزارت اوقاف

وزارت امور حقوقی و پارلمانی

وزارت حملونقل هوایی

وزارت توسعه محلی

وزارت دادگستری

وزارت برنامهریزی و اصالحات اداری

وزارت بهداشت و جمعیت

وزارت حملونقل

وزارت همبستگی اجتماعی

وزارت آثار باستانی

رئیسجمه ــور همچنی ــن حق انتصـــاب ده نفـــر از اعضای مجلس ســـفال و انتصاب
کس ــوم از اعضای مجل ــس علیا را دارد و طبـــق قانون میتواند مجلس ســـفال را منحل
ی 
اعالم کرده و قوانین مصوب مجلس را وتو نماید .رئیسجمهور همچنین از طریق صدور
فرامین حق قانونگذاری دارد(.)20
1-11111قوه مقننه
قوه مقننه که کار اصلی آن قانونگذاری اســـت ،از دو مجلس ســـفال مردمی و مجلس
علیای مشورتی تشکیلشده اس ــت .مجلس سفال اصلیترین نهاد قانونگذاری در مصر
محسوب میشود(.)20
1-11111قوه قضائیه
قوه قضائیه ،قوهای مس ــتقل اس ــت که هیچ فرد یا گروهی حق دخالت در امور مربوط
ب ــه آن را ن ــدارد .ای ــن قوه ق ــدرت خ ــود را از چهـــار نـــوع دادگاه قضایی اعمـــال میکند که
عبارتان ــد از:دادگاه عال ــی قانون اساســـی ،دادگاه فرجامخواهـــی ،دادگاههای هفتگانه
اس ــتیناف در ای ــاالت مختل ــف و دادگاههـــای محلی .قوانیـــن و نظام حقوقی این کشـــور
برگرفته از قوانین عمومی انگلیس ،شریعت اسالمی و قوانین ناپلئونی است.
نظ ــارت بر امور همه س ــازمانهای قضایی از ســـوی شـــورایی به نام شـــورای عالی که
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شخص رئیسجمهور ریاست آن را بر عهده دارد انجام میشود(.)20

شکل  :9-1ساختار سیاسی کشور مصر

 1-111اطالعات فرهنگی  -مذهبی
دین رسمی کشور مصر اسالم و اکثریت مردم ( 90درصد) پیرو آن هستند و  10درصد
از جمعیت مصر مسیحی قبطی هستند .در کشور مصر نزدیک به  74میلیون نفر سنی و
یکمیلیون نفر پیرو مذهب تش ــیع وجود دارد .در سالهای بعد از قرن اول میالدی بیشتر
مصریها به مذهب مس ــیح درآمدند .قبل از فتح مصر توســـط مسلمانان مردم این کشور
مس ــیحی بودند .همینکه قوای فاتح اسالم مصر را فتح کرد ،گروه بیشماری از مصریان
مذهب اس ــام را پذیرفتند و عده کمی از آنها در مذهب مســـیح باقی ماندند که آنها را
مسیحی قبطی مینامند.
یک ــه مصر به تصرف مس ــلمانان درآمد تعالیم اســـامی در مصـــر بافرهنگ این
هنگام 
منطقه آمیخته ش ــد .ازاینرو تبلور فرهنگ اسالمی در مراسم مختلفی که مردم مصر بر پا
میدارند ،مشهود است .اعیاد اسالمی ،نماز جماعت ،نماز جمعه در تمامی مساجد در
خیابانها در شهرها و روستاها باشکوه خاصی برگزار میشود .حلول ماه مبارک رمضان،
عید فطر و جش ــن میالد پیامبر(ص) همهســـاله با تشـــریفات خاصی انجام میشـــود .در
مصر 170هزار مسجد وجود دارد که حدود  30هزار از این مساجد دولتی است.
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مصر یکی از قدیمیترین کش ــورهای جهان است و تمدن آن  -که در حاشیه رود نیل
ش ــکلگرفته  -در زمره کهنترین تمدنها محســـوب میشود ،چراکه از حدود  4هزار سال
قبل از میالد به وجود آمده اس ــت .مصر باستان سرزمین فراعنه بوده و آثار تاریخی مهمی
چون اهرام ثالثه و معابد بزرگ را از آن دوران به یادگار دارد .بسیاری از پیامبران بزرگ مانند
حضرت یوسف و حضرت موسی نیز در همان دوران در سرزمین مصر ظهور کردند.
در سال  332ق.م اسکندر این سرزمین را تصرف کرد و تا سالها بعد سلسله بطاسه
که از جانش ــینان اس ــکندر بودند ،بر آن حکمفرما بود .در ســـال  641میالدی ( 19هجری
قمری) در زمان خلیفه دوم اس ــام ،مســـلمانان این کشـــور را فتح کردند .از آن زمان مصر
همواره جزء س ــرزمینهای مهم حکومت اســـامی بوده و تا سال  1517میالدی که دولت
عثمانی بر مصر تسلط یافت در دست خلفای اموی و عباسی بود .در سال  1798ناپلئون
به آنجا لش ــگر کشید و در س ــال  1805میالدی محمدعلی پاشـــا از طرف دولت عثمانی
حاکم آنجا شد و سلسله جدید مصر را تشکیل داد(.)1
عالوه بر فرهنگ و تمدن بزرگ مصر در افریقای شمالی ،این نکته که اسالم از دریچه
مصر به افریقا نفوذ کرده است و دیگر آفریقائیان از این دریچه جهان اسالم را مینگرند نیز
بر اهمیت مصر میافزاید.
به دلیل س ــطح تمدن باالی این کشـــور در جهان عرب و موقعیت ویژه این کشـــور در
ارتباط میان تمامی جهان عرب و نیز روابط بســـیار با جهان عرب گزافه نیســـت که بگویم
مصر مؤثرترین کشور در دنیای عربی است.
توج ــه به این حقایق تاریخ ــی ـ جغرافیایی موقعیت منطقـــهای و بینالمللی مصر را از
اهمیت دوچندان برخوردار کرده است.
پس از پایان جنگ جهانی دوم مصر با رژیم اشغالگر قدس هممرز شد و همین مسئله
بر اهمیت و تأثیرگذاری این کشور در روابط بین اعراب و جهان غرب افزود.
همچنین جهان غرب نیز به دلیل همین تأثیرگذاری بسیار مهم مصر ،تمایل فراوانی به
برقراری و گس ــترش روابط و مناس ــبات و تعامالت خود با این کشور درباره مسائل جهان

 / 36آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور مصر

ی مربوط به دنیای
اس ــام داش ــته و دارد؛ بهنحویکه در کمتر موضـــوع منطقهای و جهانـــ 
اس ــام اس ــت که غربیها مصر را دخیـــل نکرده و یـــا از کمکهای این کشـــور بهره نبرده
باشند(.)3

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه در کشور مصر

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور مصر
2-222مقدمه
همانطور که مشخص است برای بهتر رسیدن به ادبیات مشترک در خصوص وقف
الزم اس ــت که مفهوم وقف در کش ــور موردمطالعه بررســـی گردد که در این فصل به بررسی
مفه ــوم وقف و امور خیریه از دیدگاه متصدیان امر قانونگذاری و سیاســـتگذاری کشـــور
مصر موردبررسی قرار میگیرد(.)6

2-222روش قانونگذاری
یکی از نکات مهمی که در اینجا باید موردعنایت و توجه قرار گیرد این است که متون
قانونی مربوط به وقف در قانون اوقاف مصر ( 1946م) از احکام شرع اسالم استخراجشده
و بر اساس این نگرش تنظیمشده که فقه اسالمی یک مجموعهی متکامل است و لذا در
این قوانین تقلید به یکی از مذاهب اسالمی موردنظر نبوده بلکه از احکام همهی مذاهب
اسالمی استفادهشده و از هر مذهب آنچه مصالح و منافع موردنظر را تأمین مینموده و با
ش ــرایط و اوضاع جامعه تناس ــب داش ــته و با اهداف موردنظر ســـازگاری بیشـــتری داشته
برگرفتهشده است.
باید توجه داش ــت که در ص ــورت نبودن قانون خاصی دریکـــی از زمینههای مربوطه
در ب ــارهی وق ــف ،قاضی مص ــر میتوان ــد بهترین اقوال و احـــکام را در مذهـــب ابوحنیفه
اختیار نماید(.)6
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2-222مفهوم وقف و امور خیریه
معنای لغوی وقف «حبس و منع» است .و اما در اصطالح فقهی تعریفات متعددی
برای وقف بیانش ــده که علت آن برمیگردد به زوایا و ارکان و شـــروط و آثاری که هر یک از
فقها بر وقف مترتب میداند.
ابوحنیفه در تعریف وقف میگوید« :وقف حبس مالی در مالکیت وقف کننده و اقرار
و تثبیت منافع آن درراههای خیر است».
لذا بر اس ــاس این تعریف ،وقف بخشـــیدن منفعت و بهرهبرداری چیزی و تصرف غیر
الزم در آن اس ــت و در این حالت مال وقفشـــده از مالکیت صاحب آن خارج نمیشـــود
بلکه در ملکیت او باقی میماند.
ام ــا ام ــام مالک در تعریف وقف میگویـــد« :وقف حبس مالی و منـــع از تصرف در آن
اس ــت بدینصورت که آن مال در مالکیت صاحبـــش باقی میماند و منافع آن دریکی از
راههای خیر بهصورت موقت یا دائمی بخشـــیده میشود ».چنانکه مالحظه میشود این
دو تعریف در باقی ماندن مال در مالکیت صاحب آن اتفاقنظر دارند جز اینکه در تعریف
دوم وقف تصرف الزم اس ــت و واقف پس از وقف کردن مال خود دیگر حق برگشـــت از آن
را ن ــدارد ام ــا میتواند وقف را ت ــا زمان معینی بهصـــورت موقت دایر نمایـــد .اما رأی عموم
فقه ــای اهل س ــنت بر این اس ــت که« :وقـــف حبس مالـــی در مالکیت خـــدای متعال و
تصرف در منافع آن دریکی از راههای خیر است».
در ای ــن تعریف ،مال وقفش ــده از مالکیت صاحبش خارجشـــده و به مالکیت خدا
درمیآید و لذا بازگرداندن مال وقفش ــده جایز نیســـت و تا ابد درآمدها و منافع حاصل از
وقف درراههای خیری که وقف کننده تعیین میکند مصرف میشود.
در قانون اوقاف مصر (قانون ش ــمارهی  48ســـال  1946م) وقف تعریفنشده و این بر
ً
اس ــاس همان روشی اس ــت که غالبا تعریفات را در قانونگذاری وارد نمیکند و واردکردن
تعریفات در قانون را نادرست تلقی میکند(.)6
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2-222انواع وقف و امور خیریه
2-22222وقف از دیدگاه ذینفعان
وقف از دیدگاه ذینفعان از منافع آن به دو نوع تقسیم میشود که عبارتاند از:
وقف خیریه (موقوفات عام) و وقف خانوادگی (موقوفات خاص)
وق ــف خیریه آن اس ــت که منافع آن به یک یا چند گـــروه معین از مردم تعلق میگیرد و
نیت در این وقف قربة الی اهلل است.
اما وقف خانوادگی آن است که منافع آن به اشخاص حقیقی معین یا به فرزندان آنها
یا خویش ــان معینی از آنان تعلق میگیرد و چهبســـا وقف کننده در آن شرط کند که پس از
انقطاع نس ــل و یا از میان رفتن کس ــانی که وقف برای آنان انجامشـــده وقف به عام تبدیل
ش ــود و در این صورت چنین وقفی ابتدا خانوادگی و ســـرانجام وقف عام خواهد بود .و نیز
ممکن اس ــت وقف مش ــترک باش ــد یعنی بخشـــی از آن خانوادگی و بخش دیگری خیریه
باشد و منافع هر بخش به مصرف موردنظر برسد.
در مصر قانون وقف خانوادگی بهوسیلهی قانون شمارهی  180سال  1952م لغو گردید
و ای ــن قان ــون تمام اوق ــاف خانوادگی را باطل کـــرد و آنها را موقوفات عام قـــرارداد و پس از
اعالم این قانون ایجاد اوقاف خانوادگی ممنوع گردید و فقط موقوفات عام در کشور مصر
باقی ماند(.)6
2-22222وقف ازنظر مدت
وقف ازنظر مدت آن به دو نوع تقسیم میشود:
.1وقف دائم؛  .2وقف موقت.
وقف دائمی آن اس ــت که مال وقفشـــده تـــا ابد به همان صورت باقـــی خواهد ماند.
وق ــف موقت آن اس ــت که مدتزمان آن توســـط وقف کننده یا قانون تا زمان مشـــخصی
تعیین میشود و پسازآن مال وقفشده از قید وقف آزاد میشود و رأی عموم فقهای اهل
س ــنت بر این اس ــت که اوقاف در اصل ابدی و دائمی است زیرا وقف برای این است که
عمل خیر صدقهی جاریه و دائمی باشـــد و لذا تعیین زمان برای آن با این ویژگی تناقض
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دارد و لذا فقها ش ــرط کردهاند که در وقف باید آخرین بهرهبرداری ازآنجهت خیری باشد
که هیچگاه قطع نش ــود و هر وقفی که مصرفی برای آن از ســـوی وقف کننده تعیین نشـــده
باشد به فقرا و مساکین تعلق خواهد گرفت.
ام ــا مالکیت با ضرورت ابدی بودن حکـــم وقف مخالفت کردهاند و در نظر آنان وقف
ً
اساسا ممکن است ابدی یا موقت باشد .و در صورت دوم پس از انقضای زمان مقرر مال
به واقف برمیگردد و او امکان تصرف آزاد در آن مال را خواهد داشت .و این فقها معتقدند
که در نصوص شرعی مربوط به وقف چیزی که ضرورت ابدی بودن آن را تأ کید کند وجود
ندارد .گذشته از اینکه در وقف موقت امکان نیکی و احسان به مردم فراهم میشود.
در مادهی پنجم قانون شمارهی  48سال  1946چنین آمده است:
«وقف مس ــجد فقط بهصورت دائم ممکن اســـت .اما وقف درراههای خیر و احسان،
بهجز وقف مسجد ،ممکن است دائم یا موقت باشد».
قان ــون اوق ــاف مصر پی ــش از اینکه وقف خانوادگـــی را لغو کند تأ کید داشـــت بر اینکه
تعیی ــن مدتزم ــان وق ــف خانوادگ ــی بـــا تعییـــن مـــدت یـــا طبقـــات نســـل بایـــد باشـــد و
وضعکنندگان این قانون آن را از مذاهب فقهی نگرفته بودند بلکه تکیهی آنان بر مصلحت
بود با استناد به این واقعیت که در وقف خانوادگی دائم در بسیاری از موارد پس از گذشت
زمان ــی دراز نس ــبت مس ــتحقان وقف گم میشـــود و درنتیجـــه مال موقوفـــه بیصاحب و
بالتکلیف میماند و ضایعشده یا از بین میرود(.)6
2-22222شروط واقف
مقصود از ش ــرط واقف چیزی اس ــت که واقف در وقفنامه مینویسد و باارادهی خود
آن را اع ــام میکند و روش و برنامهای کـــه ازنظر والیت و تصرف در مال خود پس از وقف
آن در نظ ــر میگی ــرد و نح ــوهی بهر هب ــرداری و توزیـــع عایـــدات وقف و مـــوارد مصرف برای
بهرهبرداری از آن اس ــت همچنین ش ــرط واقف در مورد موقت یا دائم بودن وقف نیز مطرح
است.
در میان فقها اختالفی در این نیست که برخی از شروط واقف ازنظر مشروع صحیح و
معتبر است و آن شرطهایی است که با اصل وقف منافات نداشته باشد و مخل وقف و
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مخالف شرع نباشد.
ً
و اگر ش ــروط واقف و یا برخی از آن شـــروط مخالف شـــرع باشـــد طبعا آن شروط باطل
ً
است و اصطالحا شرط فاسد یا باطل نامیده میشود و آن شروطی است که با اصل وقف
منافات داشته باشد یا مخل وقف و یا مخالف شرع باشد.
قاعده :شرط واقف مانند نص شرعی است.
ً
ً
این قاعده اساس ــا ازنظر فقه محترم و معتبر اســـت و شـــرعا باید به آن عمل شـــود زیرا
ش ــرط ش ــرعی واقف حاکی از ارادهی اوســـت و مخالفتی با شـــرع ندارد لذا بهعنوان نص
شرعی است و عمل به آن واجب است مگر به ضرورتی یا رجحان امری.
قانون مصر (ش ــمارهی  48سال  1946م) شـــرایط وقف کنندگان را به دودسته تقسیم
کرده که برخی از آنها صحیح و معتبر و برخی باطل و غیر معتبر است(.)6
در راس ــتای ش ــرطهای صحیح ،مادهی دوازدهم این قانون شرطهای واقفین را در ده
مورد خالصه کرده و آنها را ش ــرطهای دهگانه نامیده اســـت و آنها شرطهایی است که
از سوی وقفکنندگان بسیاری در نوشتههای آنان مطرح شده و لذا فقها دربارهی آنها به
بحث و اظهارنظر پرداختهاند .این شروط دهگانه عبارتاند از:
عطا کردن ،محروم کردن ،داخل کردن ،خارج کردن ،افزایش ،کاهش ،تغییر ،تبدیل،
طلب تبدیل ،تبادل.
همچنی ــن بر طبق همین م ــادهی قانونی واقف میتواند در موارد دهگانه فوق در چیزی
که وقف میکند ،فقط برای خود ش ــرط کند که هرگونه که بخواهد در چارچوب قانون در
آنها تصرف نماید .و برای صحیح بودن این شرایط دو مسئله مطرح است:
_اول اینک ــه فق ــط وق ــف کننده این شـــرطها را بگـــذارد نه هیچکـــس دیگر حتـــی ورثه و
مستحقان وقف.
_دوم .اینکه این شرطها درست در هنگام ایجاد وقف مطرح شود نه بعدازآن.
البت ــه طب ــق این قانون درصورتیکه رعایـــت نکردن برخی از شـــرایط واقف لطمهای به
مصلحت وقف یا وقف کننده و مستحقان آن نزند از رعایت نکردن این شروط منع نشده
اس ــت (مادهی  )22اما اگر در وقف ش ــرطی غیر صحیح مطرح شود اصل وقف صحیح و

 / 44آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور مصر

این شرط باطل خواهد بود (مادهی .)6( )6
2-22222موقوف علیه
موقوف علیه بر کسی اطالق میشود که استحقاق وقف دارد و وقف و منافع آن برای
اوس ــت چه در حال از منافع وقف اس ــتفاده کند یا اینکه هنوز نوبت او نرســـیده باشـــد .و
وقف صحیح نیس ــت مگر درحالیکه شـــروط ذکرشده در کتب وقف در او موجود باشد و
فقها در بعضی از جزئیات شروط موقوف علیه اختالف کردهاند.
ً
در این میان یک ش ــرط اساس ــی اســـت که حتما باید در موقوف علیه باشـــد و آن این
اس ــت که مصرف وقف در جهت معصیت نباشـــد زیرا اصل و اســـاس در وقف طاعت
خدا و نیکی اس ــت و نمیتوان با معصیت به خدا نزدیک شـــد و لذا شرط شده است که
موق ــوف علیه یکی از جهات خیر باش ــد و این نمیشـــود مگر اینکه موقـــوف علیه یکی از
جهات امر ش ــده در ش ــرع مانند انفاق درراه خدا باشـــد .و یکی از شـــرایطی که فقها در آن
اخت ــاف کردهان ــد (دربارهی موقوف علیه) این اســـت کـــه جهتی که بـــر آن وقف انجام
ً
میشود منقطع نشود یعنی علت وقف از بین نرود و مخصوصا کسانی این شرط را تأ کید
کردهاند که معتقدند وقف باید دائم باشد وفقهایی که وقف موقت را نیز مجاز دانستهاند
این شرط را الزم ندیدهاند(.)6
ممکن اس ــت موقوف علیه بهطور مشـــخص تعیین نشـــود مانند وقف بر فقرا و علما و
مس ــاجد و امث ــال آن ،ک ــه چنین وقف ــی علتش هیـــچگاه از بین نمیرود .و ممکن اســـت
موقوف علیه بهطور مش ــخص تعیین شود و فقها اتفاقنظر دارند که وقف بر موقوف علیه
معین صحیح نیس ــت مگر اینکه موقوف قابل تملک باشـــد .و اســـتحقاق موقوف علیه
برای بهرهبرداری از منافع وقف تابع خواست و ارادهی واقف است و آنچه واقف دربارهی
ش ــرایط اس ــتحقاق ذکر کرده مادام که با اصل وقف یا یکی از احکام وقف و یا حکم شرع
مخالفت نداشته باشد معتبر و صحیح است(.)6
در م ــادهی 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 گفتهاند که این
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قانون حق و صحیح اس ــت زیرا معصیت بودن عملـــی بازمیگردد به اعتقاد وقف کننده و
اینکه چه چیزی در دین او معصیت است یا بهنظام علمی کشور .بنابراین اگر غیرمسلمان
بر معبد یا کلیس ــای خود وقف کند صحیح است .همچنین وقف غیرمسلمان بر مساجد
و غیر آن ازآنچه در شریعت اسالم عمل خیر است ،صحیح تلقی میشود.
قانون مصر مسئلهی قطع نشدن جهت وقف را شرط نکرده زیرا این قانون وقف موقت
نیز جایز شمرد هش ــده اس ــت .و نی ــز طبق مـــادهی  26قانون اوقاف مصر اگـــر موقوف علیه
واقف را بهگونهای بکش ــد که طبق قانون نتواند از او ارث ببرد در این صورت از حق وقف
خود نیز ممنوع و محروم خواهد شد(.)6
2-22222نظارت و ادارهی اوقاف و سرپرستی آنها
وقف دارای نظام و سیستم اداری ویژهای است که فقهای اسالم از عصرهای گذشته
تاکنون به آن اهتمام داشتهاند و برای حفظ اهداف و مقاصد واقفان منافع موقوف علیه از
وقف ،جلوگیری از سوءاس ــتفادههای نامشـــروع و غیرشـــرعی از موقوفات و یـــا از بین بردن
آنها مسئلهی نظارت و سرپرستی اوقاف را موردبحث و توجه قرار دادهاند و قوهی قضائیه
در کشورهای مختلف نیز از ابتدای امر به سرپرستی و ادارهی اوقاف توجه داشته است.
از س ــوی دیگر مشکالت و سوء مدیریت اوقاف در موارد زیادی موجب شکایت افراد
ذینفع در اوقاف گردیده و لذا از زمانهای گذشته تاکنون در کشورهای اسالمی اداراتی
ویژهی اداره و سرپرستی اوقاف تأسیسشده است(.)6
طبیع ــی اس ــت که اموال موقوف ــه مانند همهی امـــوال دیگر به حفاظـــت و بهرهبرداری
صحی ــح از آن نیازمن ــد اس ــت و اینکه درآمدهـــای آنهـــا درراههای از پیش تعیینشـــده
مصرف شود و به دست مستحقان آن برسد .و لذا قانون ،سرپرستی اوقاف را امری الزم و
حقی ثابت دانسته است.
اما س ــمت نظارت و والیت امور اوقاف همسان قدرت و اختیاراتی است که دارندهی
آن برای حفظ اوقاف از خرابی و اصالح و ادارهی امور آنها و بهرهبرداری صحیح از آنها
و رسانیدن درآمد آنها به افراد ذینفع و صاحب حق ،از آن اختیارات استفاده میکند و
از ط ــرف موق ــوف علیه نمایندگی رفعورجوع شـــکایات و انجام قراردادهـــای الزم و گرفتن
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حق ــوق ش ــرعی و قانونی مربوط ب ــه موقوفه و انجام وظایف محوله از طـــرف واقف را دارد و
ح ــدود و جزئی ــات ای ــن حقوق و وظای ــف و احکام آن طبـــق قانون و شـــرایط وقف تعیین
یش ــود .و هر کس که این اختیارات را داشـــته باشد ،متولی یا ناظر یا قیم بر وقف نامیده
م 
میشود و حق دارد که سرپرستی وقف و ادارهی امور آن و بهرهبرداری صحیح و آباد کردن
آن و یا تعمیر آن و رساندن درآمد آن به اهل آن را به عهده گیرد.
والیت بر اوقاف بر دو نوع است:
_اول والی ــت عام اس ــت ک ــه از ِآن حاکم یا قاضی اســـت و از طریـــق حکومت و قضاوت
اعمال میشود.
_دوم والی ــت خاص اس ــت که از آن واقف یـــا موقوف علیه و یا ناظر و یا متولی اســـت که
اختی ــارات خ ــود را از طریق واقف یا قاضی شـــرع به دســـت مـــیآورد و در وقف ،والیت
خاص بر والیت عام تقدم وبرتری دارد.
و اصل کلی در نظارت بر وقف این است که نظارت حق کسی است که ضمن شروط
نش ــده و این حق برای او مادام برقرار اســـت که شـــرایط شـــرعی و قانونی الزم را
وقف تعیی 
داش ــته باش ــد .بنابرای ــن بهعنوان ی ــک قاعده و ضابطـــهی کلی متولی وقف حـــق هرگونه
تص ــرف در وقف را که به نفع موقوف و موقوف علیه باشـــد ،دارد .البته با رعایت شـــرایط
شرعی و قانونی که واقف تعیین کرده است و متولی حق هیچگونه تصرفی ندارد که برای
موقوف یا موقوف علیه آس ــیب و زیانی در پی داشـــته باشـــد و یا باهدف و شـــرایط واقف
مغایرت داشته باشد(.)6
احکام فقه اس ــام و قوانین کشوری اوقاف نیز مبانی کافی در تعیین احکام مربوط به
مس ــؤولیتها و وظایف ناظران مدنی و کیفری و محاسبهی آنان و برکنار کردن آنان دارد.
ناظر بر وقف ش ــرایطی دارد که اگر این شـــرایط در او باشد نظارت او بر وقف صحیح است
چه از طرف واقف یا از طرف قاضی تعیینشـــده باشـــد و این شـــرایط عبارتاند از :عقل،
بلوغ ،امانتداری و داشتن توانایی ادارهی امور وقف بهگونهای که اهداف آن تأمین شود.
ضوابط مربوط به متولی موقوفات در مصر شـــاهد تغییراتی بوده و در هر دوره شـــکل و
نظام خاصی داشته است.
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پس از لغو و ابطال اوقاف خانوادگی در مصر با صدور قانون شمارهی  180سال 1952م
موض ــوع اداره و نظ ــارت بر اوق ــاف ،منحصر به موقوفات عام گردیـــد و پس از صدور قانون
 547س ــال  1953م نظ ــارت بر موقوفات عام در وزارت اوقـــاف منحصر گردید مگر اینکه
واقف ــی ش ــرط کرده باش ــد ک ــه فقط خـــودش نظارت بـــر وقـــف را به عهـــده گیـــرد و آن نیز
بهاینترتیب خواهد بود:
.1ا گ ــر وق ــف در جهت عام باش ــد مادام کـــه واقف نظـــارت آن را برای خود شـــرط نکرده،
نظ ــارت به عهدهی وزارت اوقاف اســـت .و اگر مال وقفشـــده کـــمارزش و یا درآمد آن
ناچی ــز باش ــد ،یا در جهت خاصی ماننـــد میهمانخانه و یا بهعنـــوان جایی برای فقرای
فش ــده باشد ،وزارت اوقاف میتواند از نظارت بر چنین وقفی صرفنظر
خویشاوند وق 
کرده و آن را به یکی از اعضای خانوادهی واقف واگذار نماید (مادهی .)1
.2درعینحال اگر واقف غیرمسلمان و مصرف درآمد وقف در جهتی غیر اسالمی باشد،
مادام که واقف نظارت را برای خود شـــرط نکرده باشد ،نظارت به عهدهی کسی است
که دادگاه تعیین میکند(مادهی سوم)(.)6
موارد پایان وقف عام در مادههای  16و  18قانون اوقاف مصر بدین ترتیب آمده است:
 .1مدت معین برای وقف عام موقت به پایان رســـیده باشـــد (پیشازاین متذکر شدیم که
قانون مصر وقف عام موقت و دائم را مجاز میداند).
 .2کسی یا چیزی که صاحب منافع وقف بوده از میان برود.
در این موارد بهطور طبیعی وقف پایان مییابد بدون اینکه نیازی بهحکم دادگاه باشد
و در دو مورد دیگر پایان وقف منوط به صدور حکم دادگاه است و آنها عبارت است از:
الف)تمام یا برخی از اعیان وقف به شـــکلی از بین برود که دیگر قابل تعمیر و بهرهبرداری
نباش ــد یا اینکه قاب ــل بهرهبرداری کمی باشـــد بهگونهای که هزینـــهاش از درآمدش
بیشتر باشد.
ب) کم ش ــدن منافع افراد ذینفع در وقف مانند اینکه وقف درآمد خوبی داشـــته باشد
ولیک ــن تع ــداد افراد ذینفع در آن بهقدری زیادی شـــود که ســـهم هر یـــک به مقدار
ناچیزی برس ــد .و ازآنجاکه کم ش ــدن این منافع با توجه به اختالف افراد و شـــرایط
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محیط ــی و اقتص ــادی و اجتماعـــی آنهـــا فـــرق میکنـــد لـــذا قانـــون ،ارزیابـــی و
ً
تصمیمگیری در مورد آن را کال به دادگاه واگذار نموده و هرگاه که در چنین مواردی
دادگاه حک ــم پای ــان وقف را صادر نمود مال موقوف به شـــخص واقف بازمیگردد و
اگر واقف از دنیا رفته باش ــد مال موقوفه میان صاحبان منافع آن تقســـیم میگردد و
ملک آنان میشود(.)6

| فصل سوم |

وضعیت موجود وقف و امور خیریه
در کشور مصر

3-3وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور مصر
3-333مقدمه
در ای ــن بخ ــش به طور عمده ب ــه وضعیت کنونی مصر در خصـــوص وضعیت وقف و
امور خیریه پرداخته ش ــده اس ــت .مس ــائلی 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.

3-333وضعیت فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری اوقاف مصر
3-33333بخشهای سرمایهگذاری
س ــازمان اوق ــاف مص ــر تش ــکیالت خودگردانـــی را تشـــکیل داده که جهـــت اداره خود
فعالیتهای الزمه را انجام میدهند .محلهای سرمایهگذاری سازمان اوقاف مصر که به
جهت آشنایی سرمایهگذاران و مردم بیان گردیده است به شرح ذیل آورده شده است.
 .1ساختوساز ساختم آنهای مسکونی
 .2ساختوساز اماکن تجاری
 .3ساختوساز اماکن اداری
 .4نصب و راهاندازی ساختوسازها
 .5تولید دانه و کشاورزی
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 .6درمان و فاضالب کشاورزی
 .7کشاورزی با آب دریا
 .8دام
 .9تولید بچه ماهی
 .10تولید محصوالت کشاورزی
 .11تولید محصوالت حیوان
 .12تولید محصوالت غیر کشاورزی
شرایط ممیزی سرمایهگذاران در تعیین منطقه اصلی از کار و ارائه به آنها به شرح ذیل
است که سازمان برای واگذاری پروژه رعایت میکند:
_دارا بودن شخصیت حقوقی
_پرداخت بدهی مالی (بدهی مالیاتی و بیمه)
_سابقه فعالیت (رزومه)
_پروژههای در حال انجام
_تعیی ــن منطق ــه اصل ــی س ــرمایهگذاری و فرعـــی (اعـــام تـــوان همـــکاری در منطقه
موردنظر) (.)16
3-33333خدمات الکترونیکی
س ــازمان اوقاف مصر به لحاظ ارائه هر چهبهتر خدمات به مردم و جامعه هدف خود،
ً
خدماتی را بهصورت الکترونیکی و صرفا با درخواست الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه
حضوری ارائهمیکند.
خدمات ــی که س ــازمان اوقاف مصر بهصورت درخواســـت الکترونیکی بدان رســـیدگی
میکند به شرح ذیل آورده شده است:
_درخواست اجاره فروشگاه  /دفتر اداری
_درخواست جایگزینی یکی از اعیان وقفی
_تقاضای اجاره باغ
_درخواست برای اجاره زمینهای کشاورزی
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_درخواست برای اجاره فضای زمین
_درخواست اجاره یک آپارتمان
_درخواست تملک یک باب آپارتمان
_درخواست تملیک یکی از آپارتمانهای جدید
_درخواست تملیک فروشگاه /واحد اداری(.)16
3-33333سرمایهگذاری مالی ،صنعتی ،کشاورزی
س ــازمان اوقاف مصر به توجه به س ــرمایههای در اختیار در ســـه حوزه مالی ،صنعتی و
کش ــاورزی س ــرمایهگذاری مینماید که شرح ســـرمایهگذاری و میزان آن به شرح ذیل آورده
شده است.
3-3333333سرمایهگذاری مالی
س ــازمان اوق ــاف تصمی ــم گرف ــت بـــا افزایـــش ســـرمایه در شـــرکت المحمودیـــه العامه
للمق ــاوالت ب ــه میزان  %94.8از س ــهم آن بـــه ارزش  300میلیون پوند مصـــری را خریداری
نماید .درنتیجه سازمان تصمیم گرفت به جهت هر چه بیشتر شدن بازگشت سود ناشی
از سرمایهگذاری ،در قسمت ساخت مسکن سرمایهگذاری نماید.
س ــازمان دارای یک مجموعه ق ــوی اوراق بهادار به ارزش  400میلیـــون پوند مصری به
شرح ذیل است:
جدول  :1-3سرمایهگذاری سازمان اوقاف در شرکتهای مختلف مصر

نام شرکت

ارزش اسمی _ پوند مصر

درصد مشارکت

بانک اسالمی فیصل

192058281

15.53

بانک تعمیر و اسکان

186274194

11.74

شرکت شکر دلتا

85760155.5

7.7

شرکت تعمیرات مصر

10000000

16.67

شرکت وام بازسازی مسکن

26915380

6.38
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نام شرکت

ارزش اسمی _ پوند مصر

درصد مشارکت

شرکت ساختوساز

1200000

20

شرکت بیمه مسکن

4950000

9.9

شرکت دامداری اسالمی

389600

7.8

شرکت کاشت و کشاورزی

1815800

12.4

شرکت باسکول مصر

4693528

5.1

شرکت قرارداد عمومی

307505410

94.8

جدول  :2-3سرمایهگذاری سازمان اوقاف در بخش سهام

نام شرکت

تعداد سهام

ارزش اسمی _ پوند مصر

شرکت کیما

8039955

41519881.65

شرکت راکنا

56250

281250

شرکت آهن و فوالد

122500

903750

شرکت بولیوار

32300

163115

شرکت سیمان سوئز

264

1320

شرکت سیمان ملی

700

1400

شرکت ظروف چینی

2363

8271.5

شرکت ادفینا

5320

21280

شرکت ارتباطات مصر

19915

294742
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3-3333333سرمایهگذاری صنعتی
فعالیتهای سرمایهگذاری صنعتی که از طریق خرید سهام شرکتها صورت گرفته
است به شرح ذیل است:
بن ــا ب ــر اطالع ــات موجود تع ــداد  268 655ســـهام شـــرکت "کیمـــا" برای ســـال مالی
()2013/2012 ،2012/2011
بهصورت رایگان در حال توزیع ش ــدن اســـت فلـــذا تاکنون از بازار ســـرمایه اطالعات
خاصی دریافت نشده است.
پ ــس از انجام مطالعات الزم در نظر گرفتهشـــده برای افزایش اقدامات ســـرمایهگذاری
س ــازمان در شرکت الدلتا للس ــکر و شرکت صنایع شیمیایی کیما مشخص گردید ارزش
سهام بسیار پایینتر از ارزش واقعی آنها آمده و علت آن رکود جهانی ناشی از عدم وجود
نقدینگ ــی بوده اس ــت و ب ــه خاطر این قضیه به بانک فیصل االســـامی اجازه داده شـــد تا
سهام شرکتهای الدلتا للسکر و کیما را از طریق بورس به فروش برساند.
•شرکت شکر دلتا
تعداد ( )837س ــهم ب ــه ارزش  27.17911254پوند مصر بـــه میانگین قیمت 65.21
پون ــد مصر به ازای هر س ــهم و برداش ــت تعداد ( )578 209ســـهم توســـط بانـــک به خاطر
عملیات انجام دادهشده ،ارزش تخمینی  5.4میلیون پوند مصر به درآمد سازمان اضافه
گردید.
•شرکت کیما

تع ــداد ( )15363س ــهم ب ــاارزش کل ( )1020159پونـــد مصر و بانک بـــرای جمعآوری
تع ــداد کو پ ــن ( )5734س ــهام ،مبل ــغ 25673پوند مصر بـــه درآمدهای ســـازمان اضافه
گردید.
هزینههای کم در سرمایهگذاری سازمان (درآمد حاصل از مزایده فروش) نشان از این
اس ــت ک ــه در پروژهه ــای مختل ــف ســـازمان در قالـــب عملکـــرد حســـابهای جـــاری
صرفهجویی ش ــده ،زیرا بس ــیاری از بانکهای ملی مصر  8درصد در ســـال هزینهدارند و
این عملکرد س ــازمان گواه از صرفهجویی در نرخ بازدهی  .9و هزینه  5.9درصد در ســـال
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ً
اس ــت و نهایت ــا عملکرد این صن ــدوق ســـرمایهگذاری مبلـــغ  134میلیون پونـــد مصر در
 2010/6/30بوده است(.)19
3-3333333سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
در طول دوره مهرومومهای  2005.2012؛ مبلغ ســـرمایهگذاری بیش از  200میلیون پوند
مصر بوده است که بابت هزینه احیا از  20هزار هکتار از مساحت  48هزار هکتار در شرق
العوینات که در حال حاضر س ــازمان خریداری کرده اســـت ،شـــده و با همکاری وزارت
کشاورزی این فضاها برای اجاره به مزایدههای عمومی درآمده که طی یک دوره  3سال،
مبلغ  18میلیون پوند مصر در سال اجاره آن تخمین زدهشده است .و این امر فقط در توان
شرکتهای بزرگ است(.)18

شکل  :1-3سرمایهگذاری سازمان اوقاف در بخش کشاورزی

س ــازمان اوقاف مصر بهمنظور بهرهوری حداکثری از منابع کشـــاورزی ،فعالیتهای
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خود را در دوره یادش ــده انجام داده اســـت که شـــرح آن بدین منوال بوده که سازمان متراژ
 160605هکتار برای کشاورزی و توسعه آن اختصاص داده است که با مدیریت سازمان،
137هزار کش ــاورز قادر به اجاره زمینها در استانها شدهاند و  504هزار شغل ایجادشده
است(.)18
س ــازمان اوقاف زمینهای زراعی خود را در جهت کســـب درآمد به مزایده میگذارد و
درآمدهای آن را صرف امور خیریه مینماید(.)75

شکل  :2-3مزایدهی زمینهای کشاورزی در مصر توسط سازمان اوقاف
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3-33333دیگر فعالیتهای سرمایهگذاری سازمان اوقاف مصر
تملیک یک هتل بزرگ و دارای ارزش تاریخی توســـط ســـازمان اوقاف مصر در منطقه
االقصر
هت ــل اال قص ــر :س ــازمان با پیشبینی مبلـــغ ( )150میلیـــون پوند به جهت توســـعه و
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
نام (مصانع سجاد دمنهور) به ارزش  50میلیون پوند مصر نمود که اقدامات ذیل را در آن
شرکت انجام داد:
_حفظ اش ــتغال کامل ( )1400کارگر و پرداخت دســـتمزد کامل آنها که  12میلیون پوند
مصر در سال بود و در حال حاضر 20میلیون پوند مصر است.
_تعداد  3عدد دستگاه بافندگی از آلمان باقیمت  10میلیون پوند مصر واردات انجامشده
اس ــت که باعث افزایش تولید از  297هزار مترمربع سالیانه به  800هزار مترمربع سالیانه
شده است.
_تخصی ــص مبل ــغ  35میلیون پون ــد مصر کـــه بـــرای واردات  3دســـتگاه بافندگی برای
اضافهتولی ــد از  800ه ــزار مترمرب ــع به یکمیلیون مترمربع ســـالیانه کـــه هزینه عملیات
جایگزینی و نوسازی برخی از ماشینآالت قدیمی بوده است.
_ی ــک قطع ــه زمی ــن ب ــه می ــزان ( )5.7هکتـــار در دوره جدید بـــه کارخانههای کـــه برای
خشـ ـککردن پی ــاز و س ــیر  ...دایر شـــده اســـت ،اختصاص دادهشـــده کـــه مطالعات
آمادهسازی ،موجب تصویب  32میلیون پوند مصر برای اجرای آن شده است(.)16
•پروژههای مسکن جوانان

با همکاری کلیه سازمانهای ذیل:
وزارت اوقاف  -وزارت مس ــکن ،انرژی و توســـعه شهری  -وزارت کشاورزی  -وزارت
توسعه محلی
س ــهم س ــازمان اوقاف مص ــر در این برنامه :این شـــده که یک پروتکل همـــکاری با این
وزارتخانه برای اجرای یک منطقه مسکونی به متراژ  63مترمربع در استانها و شهرستانها
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جدید را تهیه و به امضا برساند.
تعداد  28884واحد مس ــکونی مسکن جوانان اجراشده و بهعالوه بر این به تعداد (10
هزار واحد مسکن) بهمنظور سرمایهگذاری ساختهشده است(.)17
•دیگر پروژههای سازمان اوقاف مصر
1.1پروژه ش ــهر صنعتگران غرقه (دریای ســـرخ) :پروژه در منطقه ( 60هکتار) تصویبشده
اس ــت و برنامهریزی کلی بهطوری بوده که شامل تعداد ( )1253کارگاه و تعداد ()134
قطع ــات جایگز ی ــن و تع ــداد ( )48خانه صنعتگران اســـت همچنین طراحی ســـایت
ب هط ــوری بود که ش ــامل منطقه خدمات ســـرمایهگذاری و خدمات مرکـــزی و خدمات
عمومیباشد.
2.2پ ــروژه عروس دریایی (دریای س ــرخ) :متشـــکل از تعداد ( 2ســـاختمان) مجموع (44
واحد اداری) به مساحت 1800مترمربع بوده که در حال اجرا است
3.3جواهری در قصر (دریای سرخ) :تعداد ساختوساز ( )10و تعداد واحد ( )88به متراژ
7412مترمربع است .که در مرحله اتمام مدارک است.
4.4پروژه مرکز ش ــهر :متش ــکل از یک طبقه همکف ســـاختمان  +یک ســـالن کنفرانس +
سالن سخنرانی  +اتاقهای هتل که میزان آن  3000مترمربع و پروژه تکمیلشده است
5.5پروژه س ــاختمان العریش :یک ساختمان مســـکونی دارای طبقه همکف و  5طبقه با
مجموع  50واحد مسکونی در منطقه به متراژ 1008مترمربع
6.6پروژه شهر الزهور االسکندریه :مرحله ( 3و  38 : )4ساختمان و  3666عدد واحدهای
مس ــکونی به متراژ 13س26/ف که به تصویب رسید ولی کمیسیون به علت پارهای از
مشکالت قادر به انجام آن نبود.
7.7جه ــان گل اس ــکندریه :پ ــروژه مس ــکن دارای فضـــای س7/ط8/ف و شـــامل ()8
ساختمان و تعداد کل ( )678واحد.
8.8پروژه ساختمانی هرمل :آپارتمان واقع در کورنیش النیل متشکل از زیرزمین  +مغازه در
طبق ــه همک ــف با مجم ــوع  88واحد مســـکن بـــوده که به علـــت مشـــکالت پیمانکار
متوقفشده است.
9.9س ــاختمان جردن س ــیتی در قاهره :آپارتمان با معماری و ســـاختاری قدیم و مناســـب
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شخصیتهای کالسیک (زمین و  3طبقه)
1010پروژه بوستان و مرکز خرید منطقه جدید :ساختمان مسکونی متشکل از طبقه همکف
و مغ ــازه تجاری  +دفاتر طبقه اول و مغازهها  4+مســـکونی در زمینی به مســـاحت 660
مترمربع برای تبلیغات و کسبوکار
1111پ ــروژه مس ــکونی واداری (ب ــازار) بالراهبیـــن محله بزرگ :ســـاختمان متشـــکل از طبقه
همکف ( 4مغازهها و دفاتر اداری  5طبقه) با مجموع ( )45واحد
1212دفت ــر مرک ــزی پروژههای کش ــاورزی :اقـــدام به راهاندازی ســـتاد کشـــاورزی در مناطق
مختلف نموده اس ــت منجمله (لکفر الجرایة وفاقوس بالشرقیة) و (البصیلی و محله
صا و دریاچه شرنوب) و همچنین بقیه مناطق که اسناد پروژهها به ترتیب تکمیلشده
و در حال اتمام است.
1313مناطق خدمات پروژههای شهرســـتانها جدید سازمان (بدر –العاشر من رمضان –
نه ــای احداثـــی با شـــرح خدمات (مرکـــز خرید  -یک باشـــگاه
الس ــادات) .س ــاختم آ 
اجتماعی  -مسجد  -مهدکودک) خواهند بود.
1414آمادهسازی اسناد آب و برق (بهداشتی ،جاده) برای مسکن جوانان در شهر السادات
بالمنوفیة و طراحی کسبوکار (ارز ،تغذیه)
1515ش ــهر السادات )88( :س ــاختمان بهتعداد  2110واحد با مســـاحت  32.1هکتار شهر
العاشر تعداد  2484واحد ساختمان به مساحت  45.2هکتار
1616آماد هس ــازی طرح اس ــناد همراه (بهداشتی ،جاده) برای مســـکن جوانان در شهر بدر:
اعمال داخلی جادهها ،بهداشت و طراحی کسبوکار (ارز ،تغذیه و آتشنشانی)
1717شهر بدر )77( :ساختمان و تعداد  2016واحد به متراژ  30هکتار
1818پ ــروژه مس ــکن جوانان پش ــت بیمارســـتان االحرار الشـــرقیه :تعداد ( )11مســـکن برای
مس ــائل اقتصادی )4( +س ــاختمان باهدف ســـرمایهگذاری در کل ( )528آپارتمان در
کل به مساحت  6هکتار
و سایر پروژههای مسکونی و تجاری اداری دیگر(.)17
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3-333انساندوستی نقشهی راه بازسازی مصر
در کش ــو رهایی نظی ــر مصر که مذهـــب ارزش و تأثیر بســـیار زیادی دارد ،بیـــن ایمان و
ً
پیشرفت رابطهی تنگاتنگی وجود دارد بهگونهای که اساسا مصریها ،چه مسلمان و چه
مسیحی ،با تحریک مذهب به کمکهای انسان دوستانه دست میزنند(.)71
ب ــر اس ــاس اولی ــن تحقی ــق جامع در رابطـــه بـــا انساندوســـتی در مصر در ســـال ،2007
کمکهای انس ــان دوس ــتانه در مدت یک ســـال در مصـــر حـــدود  5.454.022.706پوند
مص ــری (حدود ی ــک میلیارد دالر) محاســـبه شـــد .درحالیکه مقـــدار حقیقـــی ،به دلیل
فرهنگ پنهانکاری کمکها،میتواند حتی بیشـــتر از اینها باشـــد .در یک نظرسنجی از
بخش ــندگان (که از  2000نفر انجام ش ــد)  % 95/8از آنها دوســـت نداشـــتند کمکهای
نه ــا فاش ش ــود .همچنین نیمی از این افـــراد کمکهای مخفیانـــه را دارای ثواب و اجر
آ
معنوی باالتری میدانستند.
سیاس ــت اصل ــی ایج ــاد کمکه ــای انســـان دوســـتانه بـــرای ریشـــهکن کـــردن فقر در
مصر است.
ب ــا توجه به فرهنگ مذهبی مردم مصر در پرداخـــت کمکهایی نظیر زکات و اوقاف،
دولت مصر از این پتانسیل برای پیشرفت اجتماعیمیتواند استفاده کند(.)71
در دوران گذش ــته فتواهای بس ــیاری صادرشـــده اســـت که مردم را به پرداخت زکات
برای بازس ــازی مصر تش ــویق کرده و همچنیـــن از مردم میخواهد کـــه بهجای چندین بار
زیارت مکه ،هزینهی آن را در محلهای موردنیاز در مصر خرج کنند.
بر اس ــاس مطالعات انجا مش ــده ،مردم عالقه دارند که به وقفهای خود را به مراکز و
سازمانهای مذهبی بدهند(.)71

3-333شفافیت در اوقاف
در زم ــان ناص ــر ،دول ــت اوق ــاف را در جهت ملی کـــردن وقفها ،مصـــادره کرد .وقف
خصوصی ممنوع شد و تمام موقوفات تحت نظر دولت و سازمان اوقاف درآمد.
در دوران قب ــل ،روحانی ــون مذهب ــی برای رضـــای خـــدا کار میکردند ولـــی بعدها این
روحانیون به استخدام دولت درآمدند و از دستورات وزارت اوقاف اطاعت میکردند(.)71
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این فقدان ش ــفافیت در مطالعات انسان دوســـتانه نمایان شد %97/9 .از مردم هیچ
وقف ــی نکرده بودند ،درحالیکه  %83/8بر این بـــاور بودند که وقف ،عدالت اجتماعی را
افزایش میدهد.
این نشان میدهد که اگر بتوان اعتماد مردم را جلب کرد،میتوان یک پتانسیل خوب
به دست آورد.
االزه ــر (بزرگتر ی ــن انجمن اس ــامی ســـنی) بـــا جلب اعتماد مردم توانســـته اســـت به
موفقیتهای خوبی دست یابد(.)71
بع ــد از چندین نشس ــت ،الدلی تصمیـــم گرفت که اولین انجمن وقـــف را در خارج از
وزارت امور مذهبی در  50س ــال گذش ــته ،بر پایهی اعضاء و ســـرمایهی شخصی تأسیس
کن ــد .ای ــن س ــازمان ،وقفیات المع ــادی نـــام دارد .این ســـازمان وقفیات خود را بیشـــتر از
نیازه ــای ابتدای ــی ،در جهت پیش ــرفت تجارت خرجمیکنـــد و نام آن را ســـرمایهگذاری
انسان دوستانه گذاشته است(.)71
وقفیه اولین مؤسسه خیریه در مصر است که هیئت امنای آن از سرپرستان موقوفات
انتخاب ش ــده اس ــت .در این مؤسس ــه ســـعی بر آن اســـت که بودجهی مالـــی پروژههای
تحقیقاتی را تأمین کنند .ازجملهی این تحقیقاتمیتوان به پلها ،وســـایل حملونقل،
ً
لولههای گاز و ماش ــینهای دوخت اشـــاره کرد.معموال از این پروژههـــا انتظار میرود که
ظ ــرف م ــدت یک س ــال کم ــک دادهشـــده را بـــه مؤسســـه برگردانند تـــا در پـــروژهای دیگر
سرمایهگذاری کنند(.)71
دول ــت مصر باید محدودیتهای موجود بر موقوفات اســـامی را حذف کند و با آنها
مانند موقوفات مس ــیحیان رفتار کند .موقوفات مسیحیان بدون دخالت دولت مدیریت
میشود که این باعث شده که مسیحیان به میزان  %19/9در وقف شرکت کنند ولی این
نرخ برای مسلمانان  %8/3درصد است(.)71

3-333نگاهی گذرا به مؤسسات خیریه در مصر
الجمعیه الش ــرعیه یکی از مؤسسات خیریه پیشرو مصر بود .این مؤسسه در جمعهی
هر هفته به روس ــتاییان فقیر غذا و پول میدادند .آنها به بســـیاری از مردم بهخصوص به
دختران یتیم برای خرید وسایل خانه برای تسهیل در ازدواجشان کمک میکردند.
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برای بیش از  100سال این گروه تالش کرده است که کاستیهای دولت را برای تأمین
فقیرترین مردم مصر جبران کند .در نقطهی اوج خود این ســـازمان بیش از  1000شعبه30 ،
مرکز پزشکی و حمایت از  450000کودک بیسرپرست را در کارنامه داشت.
این مؤسس ــه درزمانی که دولت حســـنی مبارک ،بســـیار ضعیف عمـــل میکرد ،نقش
بسیار حیاتی را در روستاهایی مانند ابو رواش بازی میکرد(.)77
ای ــن مؤسس ــه در کنار دو مؤسس ــه خیریهی دیگر،یعنی « رســـاله» و «حیات الســـنه»،
ً
تقریبا تمامی مناطق روس ــتایی مصر و همچنین مناطق فقیرنشـــین قاهره و اســـکندریه را
پوشش میدادند.
الجمعیه الش ــرعیه و حیات الس ــنه هر دو توســـط رهبران سرشـــناس مذهبی به وجود
آمدند و دیدگاه خود را بر پایهی ایمان قراردادند .اما پس از انقالب ســـال  2013که مرســـی
کنار گذاش ــته ش ــد و حکومت به حکومت استبدادی ســـکوالر مصر تبدیل شد ،اینگونه
سازمانها موردحملهی گروههای ضد اسالمی قرار گرفتند.
اگرچ ــه دول ــت ق ــادر به حل ک ــردن مشـــکل فقر خود نیســـت امـــا بـــه تالشهایی که
مؤسسات خیریه بهخصوص سازمانهای اسالمی ،برای پر کردن خألها انجام میدهند
مشکوک است.
رهبران مصر بهخوبی میدانند که اخوان المسلمین یک شبکه گسترده را برای مبارزه
با فقر در دوران مبارک ایجاد کرده بود(.)77
عبدل الفتاح السیس ــی به دنبال این اســـت که چنین گروههایـــی دیگر در مصر وجود
نداشته باشد .بعضی از مؤسسات سیاسی از فقر در جهات سیاسی استفاده کردند .وزیر
ً
اتحاد اجتماعی مصر اخیرا اعالم کرد که دیگر چنین اتفاقاتی نباید رخ دهد.
س ــرکوب مؤسس ــات خیریه بهزودی پس از انقالب آغاز شد .یک ماه پس از حمالت
نظامی وحشیانهی طرفداران مرسی ،تمام فعالیتهای اخوان المسلمین ممنوع شد و در
دادگاهی در قاهره دستور ضبط تمام داراییهای این گروه و هر سازمانی که بودجهی خود
را از این گروه گرفته بود صادر شد.
هرچند که الجمعیه الش ــرعیه داشـــتن هرگونه ارتباط را با اخوان المسلمین تکذیب
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ک ــرد ،بان ــک مرکزی تم ــام داراییهای این مؤسســـه و هزاران مؤسســـه مرتبط بـــا آن را در
دس ــامبر  2013توقیف کرد؛ و در همان ماه گروه اخوان المسلمین یک سازمان تروریستی
اعالم شد.
اگرچه الجمعیه الش ــرعیه درخواس ــت تجدید نظر به دادگاه داد و در آن برنده شد ولی
آثار برچس ــب زدن این مؤسس ــه به حمایت از گروههای تروریســـتی در افکار عمومی برای
همیش ــه باقی ماند .بهعنوانمثال بر اســـاس گفتههای یکی از اعضای مؤسســـه این گروه
درحالیکه حاضر از یکسوم ظرفیت سابق خود بهره میبرد.
دیگر مؤسسات خیریه نظیر رساله نیز تحت تأثیر این اقدام دادگاه قرار گرفتند .یکی از
اعضای رساله میگوید که مردم فکر میکنند که رساله جزوی از اخوان المسلمین است
و به همین دلیل جمعآوری پول و کمکهای مردمی برای ما سخت شده است .درحال
حاض ــر تمامکارهای رس ــاله به داوطلبان متکی اســـت؛ تا جایی که مؤسســـه از داوطلبان
میخواهد که برای عضو شدن در سازمان  130دالر بپردازند.
کمپی ــن دولت علیه تروریس ــت و ســـرکوب اســـام سیاســـی ،با حمایتهـــای مردم و
چندین سازمان نیز همراه بود(.)77
درحالیکه مؤسس ــات خیریه در حال نزاع با دولت هســـتند مردم فقیر روســـتاها بدین
میاندیشند که چگونه بدون کمک این سازمانها زندگی خواهند کرد.
بزرگترین نگرانی مردم در روستا ،افزایش هزینههای درمانی است .هزینههای درمانی
ً
در طول این چند س ــال ،تقریبا  2برابر شـــدهاند .همچنین مراکز درمانی روســـتا که توســـط
الجمعی ــه الش ــرعیه اداره میش ــد ،دیگـــر قـــادر به تأمیـــن حقـــوق کارکنان خود نیســـت و
روستاییان مجبورند برای رفع بیمار یهای خود ،به مناطق دیگر مسافرت کنند.
بانک مرکزی مصر ،در  14ژانویه داراییهای پزشکی گروههای اسالمی را که شامل 32
بیمارستان با  5000کارمند میشد ،مسدود کرد.
س ــرکوب ضد اسالمی فقط محدود به مســـدود کردن اموال نبود و اکثر رهبران مذهبی
که بزرگترین حامیان فقرا بودند ،به اتهام رابطه با اخوان المسلمین در زندان به سر میبرند.
 100مای ــل باال ت ــر در کنار دلتای نی ــل نیز ،وضعیت به همینگونه اســـت .در فصل بهار
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ً
معم ــوال کمکهای مالی و خیرات ،رونق فراوان داشـــت ولی پس از انقالب دیگر چیزی
مش ــاهده نمیش ــود .در دیگ ــر روس ــتاهای منطقه که اخوان المســـلمین اقدامات بســـیار
مهمی در تأمین غذا و ساخت مدارس و بیمارستانها داشته نیز وضع به همین صورت
است .اعضای آن یا متوار یاند و یا زندانی .در حال حاضر نیز اخوان المسلمین به دنبال
تأمی ــن بودجه ب ــرای آزاد کردن اعض ــای زندانی خود اســـت و هزینـــهای در جهت خیریه
انجام نمیدهد.
با توجه به وضعیت وخیم اخوان المســـلمین و  3مؤسســـه خیریهی اصلی مصر ،دیگر
م ــردم چش ــم امید خ ــود را از ای ــن گروههـــا بریدهاند و گروههـــای خیریـــهی محلی کوچک
تشکیل دادهاند .این گروهها برای اتصال روستاییان نیازمند و کسانی که وضع مناسبتری
دارن ــد ت ــاشمیکنند .در حال حاضر آنها به دنبال رفع مشـــکل کمبود گاز در روســـتا با
تهیهی تانکرهای گاز بوتان هستند .گروهها به دنبال جا انداختن فرهنگ کمک همسایه
به همس ــایه هس ــتند .به نظر میرس ــد جنبشهـــای محلی عالقـــهای به ارتبـــاط با اخوان
المس ــلمین و  3مؤسس ــه خیریهی اصلـــی ندارند و ترجیحمیدهنـــد بهصورت گروههای
مستقل کار کنند.
یک ــی از اعضای مؤسس ــه الجمعیه الشـــرعیه میگویـــد که در حال حاضـــر بهصورت
مستقل برای اتصال کمک خیرین به بیمارستانها تالشمیکند و بیان کرد که خیرین،
بیش ــتر از اینک ــه به مؤسس ــات خیریه اعتمـــاد کنند به مـــن که بهعنوان یک فرد مســـتقل
فعالیتمیکنم ،اعتماد دارند(.)77
بانک مرکزی مصر به دنبال توقیف کردن اموال  1055مؤسســـه غیردولتی اســـت که با
اخوان المسلمین در ارتباط بودهاند(.)21
مؤسسـ ـهی الجمعی ــه الش ــرعیه ،یکی از ایـــن مؤسســـات خیریهی مصر اســـت .البته
اعتراضاتی در خصوص این سازمان وجود دارد .زیرا در حال حاضر این مؤسسه  1090مرکز
نگهداری از نوزادان زودرس و  30مرکز پزشـــکی در  18استان دارد و به درمان بیمار یهای
خاص ازجمله دیالیز و س ــرطان میپردازند .همچنین این سازمان از  450هزار یتیم و 250
هزار زن خدمت میدهد.
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مدیر مؤسس ــه الجمعیه الش ــرعیه بیـــانمیکند که در حال حاضر دسترســـی آنها به
حس ــابهای بانکیش ــان مس ــدود ش ــده و با ایـــن وضع ســـازمان بیش از چنـــد روز دوام
نخواهد آورد.
مؤسس ــات الجمعی ــه الش ــرعیه ،انصارالســـنه و المحمدیه  %26فقرای کشـــور مصر را
تحت پوشش خود دارند(.)21
رد پای الجمعیه الش ــرعیه در حدود  3000شـــعبه در سراســـر کشـــور دیده میشود .این
مؤسس ــه بهعنوان مهمترین مؤسسه خیریهی اســـامی ازلحاظ قدرت اجتماعی سیاسی
در مصر اس ــت و بیشترین س ــهم از خدمات اجتماعی اسالمی در مصر را در اختیار دارد.
آمارهای رسمی از این گروه بهسختی به دست میآید اما برخی منابع معتقدند که کنترل
 332مس ــجد در اختیار این مؤسس ــه است .رهبر مؤسسه در سال  20 ،2005برابر این رقم،
یعنی چیزی در حدود  6000مس ــجد را اعالم کرد .این مؤسسه همچنین اعالممیکند که
 43مرکز برای آموزش واعظان و  1154مرکز حفظ قرآن را که به  70هزار پسر و دختر آموزش
میدهد دارا اس ــت .این مؤسس ــه همچنین خدمات کفنودفن را به خانوادههای نیازمند
مصری میدهد(.)13
مهمترین زمینهای که ،اهمیت الجمعیه الشـــرعیه در آن احســـاس میشـــود زمینهی
پزشکی است .این مؤسسه شامل گروه تخصصی عمل چشم ،آندوسکوپی ،دیالیز ،مرکز
س ــوختگی ،بیمارس ــتان مراقبت از بیماران سرطانی و یک مرکز شـــیمیدرمانی در سراسر
مص ــر میباش ــد .این مرک ــز همچنین شـــامل تعـــدادی از مراکز تخصصی بـــرای نگهداری
نوزادان زودرس در اس ــت آنهای بحیره ،قاهره ،جیزه ،قلیبیه ،مانوفیا ،فیوم ،کفرالشیخ،
س ــوهاچ و س ــایر استانها اس ــت .بیمارســـتان «المزه» در نزدیکی قاهره ،جواهر مراکز تولد
مؤسس ــه میباشد که  150کودک زودرس را تحت پوشـــش دارد .عالوه بر این مراکز درمانی
ً
پیش ــرفته ،صدها کلینیک کوچک (معموال کلینیکهای  1یـــا  2اتاقهی چند منظوره با
کارمندان پارهوقت) در سراسر مصر زیر نظر الجمعیه الشرعیه وجود دارد(.)13
الجمعی ــه الش ــرعیه بهطور گس ــترده بـــه کمکهای مردمی متکی اســـت .بســـیاری از
کمکهای مالی مؤسس ــه از طریق ثروتمندان مصری که به دنبال اهداء کردن اموال خود
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هس ــتند ،فراهم میش ــود .ازآنجاییکه نام مؤسسهی الجمعیه الشـــرعیه در میان مصریان
بسیار پرآوازه است ،خیرین به این مؤسسه برای اهدای اموال خود اعتمادمیکنند(.)13
درحالیکه برخی از کارکنان پش ــتیبانی (پرستاران ،تکنسین ،دستیاران اداری) بهطور
تماموقت در مراکز کار میکنند اما برخی از دکترها و متخصصان به دنبال منافع شخصی
در این مراکز هس ــتند .مدیریت کلینیکها ســـعیمیکنند با این عوامل برخورد کنند اما
آوردن دکت ــر و متخصص جدید باتجربه و آشـــنا بـــه بیمار یهای منطقهای کاری بســـیار
دشوار و به معنای شروع کار از ابتدا است(.)13
همچنین الجمعیه الش ــرعیه از سال  2004کاروانهای پزشکی را به سراسر مصر اعزام
میکن ــد .این کاروانها دو ب ــار در هفته به مناطق محروم میروند کـــه معادل  43000مورد
معاینه در سال میشود.
موارد دش ــوار و نیازمند دس ــتگاههای تخصصیتر (مانند عملهـــای جراحی و  )...به
بیمارستانهای مجهزتر فرستادهمیشوند.
بعد از انقالب مصر ،الجمعیه الش ــرعیه به دلیل اتهام به ارتباط با اخوان المســـلمین،
تحت فش ــار قرار گرفت .دولت تعدادی از مؤسسات زیر نظر  2سازمان الجمعیه الشرعیه
و انصارالس ــنه را توقیف کرد و پروفایلها و سایتهای آنها را مسدود و محلهای آنها را
تح ــت تعقیب ارت ــش قرار داد .در ژوئ ــن  2014الجمعیه الشـــرعیه از اتهامات تبرئه شـــد و
اجازهی ازسرگیری فعالیتها به آن داده شد.
بااینحال دولت یک دس ــتگاه قضایی را برای کنترل امور مربوط به مؤسســـات خیریه
قرارداد .همچنین دولت کنترل خود را بر مساجد بیشتر کرد و همهی واعظان را به گرفتن
مج ــدد مجوز از دولت مجبور کرد .بر اســـاس گزارشـــات حـــدود  12000برنامهی کاربردی
پیشنهادی ،به دلیل ارتباط با فعالیتهای سیاسی از طریق دولت لغو شد(.)13
از س ــوی دیگر نرخ رش ــد جمعیت مصر  %88در ســـالهای  1975تا  2001بوده است.
قاه ــره ب ــا  18میلیون س ــاکن ،ب ــه دلیل نرخ رشـــد جمعیتی بـــاال و عـــدم برنامهریزیهای
مناسب با فقر شدیدی روبرو است(.)40
وضعیت کودکان در این کش ــور بســـیار فاجعهبار اســـت .مصر  8میلیون کودک زیر 5
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سال دارد .نرخ مرگومیر مادران و آمارهای طالق و ازدواجهای غیررسمی بسیار باال است
و به همین نسبت آمار کودکان بیسرپرست رو به افزایش است.
_جمعیت  93میلیون نفر
_جمعیت زیر  15سال %31.8
_جمعیت با درآمد کمتر از یک دالر در روز %34.1
_جمعیت با درآمد کمتر از  2دالر در روز %45
_نرخ مرگومیر کودکان کمتر از  5سال  35در  1000نفر
_نرخ مرگومیر مادر و کودک  20برابر اروپا
بهط ــور رس ــمی  6500یتیم در  238مرکـــز قانونی در مصر نگهداریمیشـــوند .به دلیل
وجود مراکز ثبتنشده و غیرقانونی آمارها بیشتر از این تعداد به نظر میرسند.
بهطورکلی سازمان ملل آمار یتیمها در دنیا را  150میلیون تخمین زده است .این عدد
در مصر بین  500هزارتا  1میلیون تخمین زدهشده است(.)40
مصر یکی از  10کش ــور کمدرآمد و فقیر جهان اســـت که نرخ مرگومیر بسیار باالیی را در
کودکان و مادران دارد .اما این آمار بهخصوص در سال  2012بهسرعت کاهشیافته است.
ً
تقریبا نیمی از جمعیت  93میلیونی کشـــور مصر زیر  15سال هستند و کمتر از  %4باالی
 60س ــال س ــن دارن ــد .اقتص ــاد مصر ب ــه  4منبع وابســـته اســـت .توریســـم ،پرداختیهای
ش ــهروندان مص ــری در خارج کش ــور ،کانال ســـوئز و نفت .تعداد جمعیت زیـــر خط فقر از
سال  2000میالدی در حال افزایش است.
ی از تحصیل و مراقبتهای بهداشـــتی رایگان بــــهرهمند هــــستند،
ن مص ــر 
ش ــهروندا 
ی وجود دارد .بااینحال ،ارائه
ضمن ای ـ ـنکه بـ ــرای فـ ــارغالتحصیالن نــــیز ضمانت شـــغل 
اینگونه خدمات در س ــطح پائین ــی صورت میگیرد و هزینههای پنهان بســـیاری ،مانند
ل از نظام سوسیالیستی بهنظام بازاری باعث گردیده
صرف زمان انتظار ،وجود دارد .انتقا 
ی باشـــند .بخشـــی از سیاســـتهای
اکثر ی ــت جمعیت فـ ــاقد طرحهای پشـــتیبانی واقع 
اجتماع ــی ب ــه ت ــاش ب ــرای س ــازماندهی مجدد رفـــا ه و کمک بـــه جوانان بیـــکار جهت
خوداشتغالی ،مربوط میشود .اقداماتی درراه است تا نظام بیمه درمانی و تأمین اجتماعی
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در سطح ملی پایهگذاری شوند(.)125
تالشه ــا از س ــوی س ــازمانهای غــــیردولتی درزمینـــۀ تأمیـــن رفـــاه اجتماعـــی بهطور
ی که به ارائه خدمات
ی مردم 
پراکندهای صورت میگیرند .عالوه بر مؤسسات و انجمنها 
میپردازند ،بازگش ــت به نوعدوس ــتی در مفهوم سنتی آن یعنی نیکوکار ی و سرپرستی فقرا
با سرعت بیشتری صورت میگیرد.
ق فقیرنشـــین ،بهویژه
گروههای اس ــامگرا در ارائ ه خـ ــدمات بــــه مردم ســـاکن در مناط 
درزمین هه ــای بهداش ــتی و آموزش ــی ،فعـــال بودهانـــد .ایـــن امـــر نقطه شـــروع مهمـــی برای
س از اعــــمال
محبوبی ــت ای ــن گروههـ ـ ا در ده ــه گذشـــته قلمداد میشـــود .بااینحـــال ،پ 
ی تـ ا اندازه
ی اسالمگرا از سوی دولت ،چنین اقـدامات 
مـ ــحدودیتهایی پرفعالیت گروهها 
قابلتوجهی کاهشیافتهاند.
مص ــر از دیر ب ــاز ش ــاهد انجمنهای داوطلبانـــه در داخل کشـــو ر بوده اســـت .در حال
ی
ن در مصر دای ر هســـتند ک ه بیشـــتر آنها بــــه فــــعالیتها 
حاض ــر ،بیش از  25هزار انجم 
بشردوس ــتانه مش ــغول هس ــتند .این انــــجمنها اغــــلب کوچک و محلی بوده و هیچیک
دارای اعضای پرش ــمار نمیباش ــند .پس از  ،1964قانون حاکم بـــه راین انجمنها به طر ز
ی بر کنترل دقیق دولت تأ کید داشـــته اســـت .در ســـال  ،1999قانـــون جدیدی که
روش ــن 
ً
انعطافپذیری نسبتا بیشتری را از خود نـشان مـیداد ،تصویب اما سال بعدازآن ،خالف
ن
ت خود پابرجا مانده است .قانو 
مقررات مجلس اعالم ش ــد ،درنتیجه قانون سابق به قو 
مذکو ر از سوی بسیاری از انجمنهای طرفدار محیطزیست و مردم ،مورد مخالفت واقع
گردید ،زیرابه آنها اجازه نـمیداد مـواضع سیاسی اتـخاذ کنند(.)125
ی حرفهای پزشکان ،وکال ،معلمین،
انجمنهای ملی قابلتوجه در مصر را اتحادیهها 
مقامات کش ــاورزی و غیره تش ــکیل میدهند .آنها برای اعضای خـــود تبلیغات کرده و
گـاهی نیز نقشی را در عرصههای سیاسی ایفا میکنند .سیاستهای داخلی آنها بیشتر
منعکسکنن ــدۀ سـ ــیاستهای مـ ــلی آنها بوده و گرایـــش اصلی در این میان به ســـمت
رقاب ــت بین حزب دموکراتیک ملی و اســـامگرایان بوده اســـت .قوانیـــن محدودکنندهای
پرفعالی ــتاتـ ــحادیههای تخصص ــی نظـــارت دارند و گاهی بـــه دلیل نقض ایـــن قوانین،
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ی دولت به حـالت تـعلیق درمیآید(.)125
فعالیتشان از سو 
ش ــکاف عظیمی میان افرا د بـ ــسیار ثروتمند و بــــسیار فقی ر وجود دارد .در فرهنگ این
د و قدرتمند از ســـوی فقرا ،ضعیفان و زیردســـتان در شیوه
مرزوبوم ،احترام به افراد ثروتمن 
صحب ــت ک ــردن ،ایس ــتادن و رضایتمنـــدی آنها وجــــوددارد .اخــــتالفات بیـــن افراد و
ن درآمد یا منبع درآمد آنها بـستگی داشـته بـاشد.
خانوادهها در مصر ممکن است به میزا 
البته الگوی مصرف خانه ،خودرو ،لباس ،زبان ،تحصیالت ،موســـیقی و مانند آن را نیز
یت ــوان منش ــأ ای ــن اختالف ــات دانس ــت .مذاکـــره در مراســـم قبـــل از ازدواج ،تمامی این
م 
اخـ ــتالفات س ــلیقهای و درآمد را پیش میکشـــد .آنچه در مصر کمتر دیده میشود ،توجه
عمیق به اختالفات طبقهای اسـ ــت که میتواند طبقات اجتماعی بــــالقوه را بـه طبقات
د نامید ه میشود ،به
ل کند .آنچه در بین مردم پســـندیده یا ناپســـن 
ل تبدی 
اجتماعی بالفع 
می ــزان بحث از آن در اجتماع بس ــتگی دارد .بهتر شـــدن تدریجی شـــرایط زندگی در مصر
ن
بدین معناس ــت که طبقه متوس ــط بهطور نســـبی ر و ب ه ترقی بوده ،درحالیکه شکاف بی 
ق گـــزارش نهادهـــای دولتی ،یکســـوم از
ن رو به افزایش اســـت .طب 
طبق ــات ب ــاال و پائیـ ـ 
د طبقه متوســـط ،ب ه خانه،
جمعیت مصر زیرخط فقر به س ــر میبرند .جمعیت رو به رشـــ 
اتومبیل ،ازدواج و تشکیل خانواده اشتیاق نشان داده ،ضمن ایــــنک ه تــــوانائی آنها در به
دست آوردن این موارد در حال افزایش است(.)125
در کش ــو رهایی نظی ــر مصر که مذهـــب ارزش و تأثیر بســـیار زیادی دارد ،بیـــن ایمان و
ً
پیش ــرفت رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد بهگونهای که اساســـا مصریها ،چه مســـلمان و چه
مسیحی ،با تحریک مذهب به کمکهای انسان دوستانه دست میزنند(.)71
ب ــر اس ــاس اولی ــن تحقی ــق جامع در رابطـــه بـــا انساندوســـتی در مصر در ســـال ،2007
کمکهای انس ــان دوس ــتانه در مدت یک ســـال در مصـــر حـــدود  5.454.022.706پوند
مص ــری (حدود ی ــک میلیارد دالر) محاســـبه شـــد .درحالیکه مقـــدار حقیقـــی ،به دلیل
فرهنگ پنهانکاری کمکها،میتواند حتی بیشـــتر از اینها باشـــد .در یک نظرسنجی از
بخش ــندگان (که از  2000نفر انجام ش ــد)  % 95/8از آنها دوســـت نداشـــتند کمکهای
نه ــا فاش ش ــود .همچنین نیمی از این افـــراد کمکهای مخفیانـــه را دارای ثواب و اجر
آ
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معنوی باالتری میدانستند.
سیاس ــت اصلی ایجاد کمکهای انســـان دوســـتانه برای ریشـــهکن کردن فقر در مصر
است.
ب ــا توجه به فرهنگ مذهبی مردم مصر در پرداخـــت کمکهایی نظیر زکات و اوقاف،
دولت مصر از این پتانسیل برای پیشرفت اجتماعیمیتواند استفاده کند(.)71
در دوران گذش ــته فتواهای بس ــیاری صادرشـــده اســـت که مردم را به پرداخت زکات
برای بازس ــازی مصر تش ــویق کرده و همچنیـــن از مردم میخواهد کـــه بهجای چندین بار
زیارت مکه ،هزینۀ آن را در محلهای موردنیاز در مصر خرج کنند.
بر اس ــاس مطالعات انجا مش ــده ،مردم عالقه دارند که به وقفهای خود را به مراکز و
1
سازمانهای مذهبی بدهند(.)71
3-333گزارشات موسسه خیریه حامی خیریهها ()CAF

با توجه به گزارش منتش ــر شده توسط موسسه خیریه حامی خیریهها ( )CAFدر سال
 2015وضعیت مصر در امور خیرخواهانه و بشردوستانه به صورت زیر است:
مص ــر در وق ــف وق ــت و کار داوطلبانـــه رتبـــه  135را در بیـــن کشـــو رهای جهـــان دارد.
همچنین در کمک به افراد ناشناس و غریبه رتبهی  80و در کمک به خیریهها رتبه  111را
از آن خود کرده است و در مجموع این عوامل در رتبه  112جهان قرار دارد(.)125

3-333مساجد و اماکن مذهبی شاخص کشور مصر
در مصر  170هزار مس ــجد وجود دارد که وزارت اوقاف اداره کامل مســـاجد دولتی را به
عهده دارد .درواقع در مصر مساجد به دو طریق دولتی و خصوصی اداره میشوند .مساجد
دولتی با مس ــاجد خصوصی ازلحاظ نحوه اداره متفاوتاند .اداره مســـاجد دولتی زیر نظر
دولت اس ــت و فعالیتهای سیاس ــی و مذهبی این مســـاجد ،از طریق امامان جماعت
تنظیم میشود .اما اداره امور مساجد خصوصی به عهده افراد خصوصی و جمعیتهای
 .1در زمینهی وضعیت موجود اوقاف و امورخیریه کش ــور مصر ،علیرغم جستجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت ،به دلیل محدودیت
های دسترس ــی منابع و همچنین عدم انتش ــار اطالعات مفید از طرف کشـــور مـــورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافـــت نگردید و تکمیل
اطالعات موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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محلی است.
بخش امور مذهبی وزارت اوقاف مصر که وظیفه گســـترش فرهنگ اســـامی در میان
جوامع مس ــلمان را بر عهده دارد از س ــه دپارتمان مساجد و امور قرآن ،امور وعظ اسالمی و
امور اوقاف تشکیلشده است .دپارتمان مساجد و امور قرآنی مسئولیت نظارت و کنترل
بر مساجد سراسر کشور و انتشار کتاب قرآن را برعهده دارد .دپارتمان امور وعظ نیز مسئول
تهیهی حقوق واعظان ،آموزش آنها و انتشـــار کتب اســـامی ،میباشـــد .همچنین این
دپارتمان 18 ،مرکز فرهنگی اس ــامی را در مصر ادارهمیکند که این مراکز در حال آموزش
فارغالتحصیالن دانش ــگاه االزهر و کســـانی هســـتند که به دروس اســـامی عالقهمندند.
دپارتم ــان ام ــور اوقاف نیز کار کنترل درآمدهای وقفی و مصـــرف آنها از طرف واقفان را بر
1
عهده دارد.
دپارتم ــان مس ــاجد و ام ــور قرآن ــی وزارتخانه کـــه متولی اصلـــی مدیریت امور مســـاجد
محسوب میشود ،وظیفه آمایش و جانمایی مساجد کشور و ارائه طرحهای ساختوساز
و معماری این اماکن را برعهده دارد .این بخش همچنین به مساجد دولتی که متقاضی
تغییرات ساختار مدیریتی و خودگردان شدن هستند نیز ،مجوزهای الزم را اعطا میکند.
این دپارتمان همچنین مس ــئولیت حفظ و نگهداری مســـاجد تاریخی و دیدنی مصر
که تأثیر ش ــگرفی در توس ــعه اقتص ــادی و جذب گردشـــگران خارجـــی دارد را با همکاری
وزارت آثار باستانی کشور مصر ،بر عهده دارد.
همچنین برای درسها ،سمینارها و جشنهایی که در تمامی مساجد اجرامیشوند
بای ــد از وزارتخان ــه اجازهنامـ ـهی کتب ــی دریافت شـــود .ایـــن اجازهنامهها توســـط دبیر فنی
یش ــود .بر اساس ماده  238قانون اساسی مصر ،وزارت اوقاف
اطالعات مذهبی اعطا م 
مس ــئول انتص ــاب روحانی ــون و کارمندان مســـاجد اســـت .همچنیـــن ایـــن وزارت خانه
وظیفهی تعیین صالحیت این روحانیون و کارمندان را نیز برعهده داردکه این امرمیتواند
باعث کاهش استقالل سخنرانان و روحانیون این کشور شود.
 .1در زمینهی وضعیت مس ــاجد و اماکن مذهبی کشور مصر ،علیرغم جســـتجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت ،به دلیل محدودیت
های دسترس ــی منابع و همچنین عدم انتش ــار اطالعات مفید از طرف کشـــور مـــورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافـــت نگردید و تکمیل
اطالعات موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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از وظای ــف دیگ ــر وزارت اوق ــاف مصـــر ایجاد بســـتر مناســـب جهت ترویـــج فرهنگ و
ارزشهای اس ــامی بهویژه در میان قشـــر جوان جامعه اســـت که با انتشار کتب مرتبط با
تعالیم اس ــامی و برگزاری جلسات و سمینارها با موضوعات مختلف روز دنیای اسالم
جهت رسیدن به این مهم تالش میکند.
اولین منبع درآمدی وزارت اوقاف و امور اســـامی مصر ،بودجه اختصاصی از ســـوی
دولت اس ــت که ب ــه این وزارتخانه تعل ــق میگیرد .همچنین وزارت اوقـــاف بر درآمدهای
اوق ــاف نظ ــارت و مدیر ی ــت دارد و نحوهی خرج کـــردن آن را نیز کنترلمیکند .بر اســـاس
قان ــون  1946/44منبع دیگر درآمدی وزارت اوقاف ،ســـازمان اوقاف مصر میباشـــد .این
س ــازمان بعد از کس ــر  %15از کل درآمد خالص حاصل از اداره و اجاره موقوفات و رقبات
آنها مابقی درآمدها را به وزارت اوقاف میدهد.
همچنین س ــازمان اوقاف ممکن اســـت  %10از درآمد خالص را برای ســـرمایهگذاری بر
روی طرحهای پربازده رزرو کند و حتی ممکن اســـت  %15از درآمدها را برای تعمیرات و
نگهداری موقوفات ،خرج کند که همهی این موارد باید با کســـب اجازه از ســـوی وزارت
اوقاف و امور اسالمی انجام گیرد.
_درآمدهای سازمان اوقاف و امور اسالمی حاصل از این منابع ،صرف این موارد میشود:
_ساخت ،تجهیز و نگهداری مساجد ،حسینیهها و اماکن مذهبی
_نظارت و مدیریت بر درآمدهای بخش اوقاف و امور خیریه
_ترویج فرهنگ اسالمی و تأمین امام جماعت مساجد
از زیباترین و مهمترین مس ــاجد کشـــور مصر میتوان مسجد جامع االزرق ،مسجد ابن
طولون ،مس ــجد س ــلطان حس ــن ،و مســـجد ابولعباس اشـــاره کـــرد چرا که هـــم از لحاظ
معماری وهم از نظر هویت فرهنگی و تاریخی در مصر شاخص هستند .به منظور آشنایی
بیش ــتر با این مس ــاجد ،در ادامه ای ــن بخش به توضیح مختصـــری در رابطه با ویژگیهای
مساجد مذکور پرداخته شده است.
3-33333مسجد جامع االزرق
مس ــجد جامع االزرق معروف به نام آق ســـنقر از مساجد تاریخی قدیمی مصر به شمار
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میرود که زمان س ــاخت آن ب ــه دوران عصر مملوکی باز میگردد .این مســـجد در خیابان
باب الوزیر نزدیک منطقه القلعه واقع شده است که به دلیل آنکه رنگ آن آبی است با نام
مس ــجد جامع «االزرق» نیز ش ــناخته شـــده اســـت .مســـجد جامع از معماری بینظیری
برخوردار اس ــت و تجس ــم خ ــاق دوران مملوکی اســـت که در زمـــان حکومت محمد بن
قالون ساخته شده است.
دیوارهای دوطرف محراب تا سقف با کاشی و سرامیک رنگانگ پوشیده شده است
و کاشـ ـیهای آن از بهتر ی ــن کاشـ ـیهای ترکیـــه اســـت .این مســـجد از یک صحـــن روباز
تش ــکیل شده اس ــت که چهار ستون دارد و ستون بزرگ آن رواق قبله است و منبر مسجد
یکی از قدیمیترین منابر مرمری اس ــت .منارههای مســـجد به قدری بی نظیر است که با
س ــایر منارههای عصر مملوکی متفاوت اســـت و منارهها از سه طبقه تشکیل شده است
که طبقه اول آن دارای ش ــکل استوانهای است .مردم مصر در حرکت انقالبی خود نجات
آثار باس ــتانی و حمایت از این مس ــجد باستانی را خواستار شده و اعالم کردند که وزارت
آثار باستانی نسبت به اینگونه اقدامات بی توجه است.

شکل  :3-3مسجد جامع االزرق
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3-33333مسجد ابن طولون
مس ــجد«احمد ب ــن طولون» معروف به «جامـــع احمد بن طولون» یکـــی از قدیمیترین
مساجد تاریخی مصر است که بافت باستانی خود را حفظ کرده است .مناره این مسجد،
تنها مناره قدیمی مصر به شمار میرود که طبق مناره بزرگ مسجد سامرا به شکل حلزونی
ساخته شده است.
این مس ــجد سال  263هجری قمری بر روی کوه «یشکر» ساخته شد .معماران هم در
ساخت این مسجد از آجر قرمز استفاده کردند و فقط محراب آن را با سنگ مرمر ساختند،
زیرا س ــنگ مرمر در برابر آتش مقاوم نیست .در ساخت این مسجد از معماری عراقی بهره
گرفته ش ــده است و در رواق شرقی مسجد بر تابلوی مرمری نام سازنده ،تاریخ ساخت به
خط کوفی درج شده است.

شکل  :4-3مسجد احمد بن طولون

3-33333مسجد سلطان حسن
مس ــجد سلطان حسن مسجدیاست در قاهره ،که در ســـال  ۷۶۲قمری برابر با سال
 ۱۳۶۱میالدی ساخته شدهاست .در این مسجد چهار اتاق بزرگ طاقدار وجود دارند که
ب ــه حی ــاط اندرونی باز میش ــود و از آنها همچون شبســـتان و جایـــگاه موعظه بهرهگیری
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میش ــود .ابعاد اصلی این مس ــجد  ۱۵۰متر در  ۶۸متر اســـت .این ســـاختمان مســـاحتی
مستطیل شکل دارد که درازای آن در امتداد قبله قرار دارد.

شکل  :5-3مسجد سلطان حسن

3-33333مسجد ابولعباس
مسجد ابولعباس تاریخیترین و زیباترین مسجد در اسکندریه مصر واقع شده است.
ً
این مس ــجد اصوال در س ــال  1775بر روی آرامگاه محقق روحانی إل ابو آل عباس مورسی
( )1219.1286ساخته شده است و چشم انداز آن به طرف بندرگاه شرقی میباشد.
منارهی این مس ــجد که در ضلع شـــمالی آن قرار دارد 72,متر میباشـــد .از آنجایی که
این مس ــجد در نزدیکی س ــاحل بندر گاه شرقی قرار کرفته است ،مســـجد و تمام بناهای
همس ــایهی آن ب ــه طور واض ــح از دریا قابل مشـــاهده اســـت .این مســـجد دارای دو درب
ورودی اس ــت ،یکی از س ــمت ش ــمال و دیگری از سمت شرقی اســـت .در بخش اصلی
مس ــجد ،هش ــت گوش آن با دیوارههای داخلی از نوع سنگ مصنوعی است .منبر دارای
اش ــعاری از قرآن اس ــت که در باالی آن با طالی فرانسوی نگاشته شده است .یک مکان
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دیگر به نام  maydaدر بخش غربی مســـجد قرار دارد که طبق روایات افسانهای این محل
مخصوص عبادت برای زنان بوده است.

شکل  :6-3مسجد ابولعباس

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور مصر

4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور مصر
4-444مقدمه
یک ــی از موضوعات مهم برای ش ــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در کشـــورهای
مختلف ش ــناخت س ــاختار و بازیگران فعال در این حوزه است .این موضوع ازآنجهت
مورد اهمیت اس ــت که با شناخت انواع بازیگران فعال در زمینههای مختلف و بررسی و
تحلی ــل ن ــوع فعالیتهایی که انج ــام میدهند ،میتوان از دســـتاوردهای هـــر یک از این
بازیگران استفاده کرد و از تجربیات ناموفق آنها دوری جست.
در ای ــن فصل پس از معرفی انواع کنشـــگران فعال در ســـه بخش وقـــف وامور خیریه،
مس ــاجد و اما ک ــن متبرکه ،قرآن و فعالیتهـــای مذهبی به شناســـایی و تحلیل بازیگران
مختل ــف با توجه به نقش ــی که در وقف و امور خیریه کشـــور مصر ایفـــا میکنند ،پرداخته
ش ــده اس ــت .س ــپس نگاش ــت نهادی تمامی این بازیگـــران به همـــراه نـــوع ارتباطات آن
مش ــده اس ــت و پسازآن ،هر یک از ایـــن بازیگران و مجموعـــه فعالیتها ،اهداف،
ترسی 
مأموریت ،چشمانداز ،ساختار و  ...آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.

4-444انواع کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه
کنش ــگر ،عبارت اس ــت از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا
برونداده ــای یک سیس ــتم تأثی ــر بگذارد و یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن (خدمات،
محص ــوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
تقسیم میشوند:
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4-44444سیاستگذار
یک سیاسـ ـتگذار نهادی است که برنامههایی که باید توسط دولت ،کسبوکارها و
غیره دنبال شود را تعیین میکند.
سیاستگذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که به واسطه آن دولت به منظور
ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشمانداز سیاسی خود را به برنامه و عمل
تبدیل میکند .لذا سیاستگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .به طور کل ،سیاست
میتواند ش ــکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاســـتهای غیر مداخلهای ،تنظیم،
تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
•وزارت اوقاف

وزارت اوقاف از اواخر دههی  ،1950درآمدهای خیریه و اوقاف که به سازمان اسالمی
مصر بخشیده میشد را مدیریت کرده است .بر اساس قوانین  1960/157 ،1959/292و
 ،1996/238ای ــن امور ش ــامل مس ــاجد وقفشـــدهی کشـــور مصر نیز شـــد .ایـــن وزارت
همچنین مس ــئول آموزش و تأیی ــد صالحیت (دادن گواهینامه) بـــه واعظان و روحانیان
مس ــاجد که توس ــط خود وزارتخانه اس ــتخداممیشوند نیز میباشـــد .وزارت اوقاف تمام
فعالیتهای مس ــاجد ،حس ــینیهها و مکآنهای مذهبـــی را کنترلمیکنـــد .این اختیار
وزارت اوقاف اس ــت که صالحیت این امور و فعالیتهـــا را تصدیق کند .از این نظر این
س ــازمان نقش محدودکنندهای را در فضای اسالمی کشـــور بازیمیکند .این امر باعث
میشود که در هنگام فعالیتها و برخوردهای رو درروی فعاالن اسالمی و عموم ،تنشها
کاهشیافته و ارتباطات منظم گردد(.)8
وزارت اوق ــاف بر درآمدهای اوقاف نظـــارت و مدیریت دارد و نحوهی خرج کردن آن را
نی ــز کنترلمیکند .بر اس ــاس قان ــون  547وزارت اوقاف ،حق خرج کـــردن درآمدها در هر
بخش که مورد صالح خود باشد را دارد .این وزارت همچنین وظیفهی ساختن ،کنترل،
نظارت و نگهداری مساجد وابسته به دولت را دارد .با توجه به دستوری که توسط وزارت
اوقاف در  1997صادر شد ،برای تمام درسها ،درس گروهیها و جشنهایی که در تمام
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مس ــاجد اجرامیش ــوند باید از وزارت اجازهنامهی کتبی دریافت شـــود .این اجازهنامهها
توسط دبیر فنی اطالعات مذهبی اعطا میشود .این در حالی است که کارمندان وزارت
اوقاف و واعظان االزهر اجازهی دریافت چنین اجازهنامههایی را ندارند(.)8
وزارت اوق ــاف همچنی ــن بر انتص ــاب روحانیـــون و واعظان نظارتمیکنـــد و آنها را
بهوس ــیلهی آم ــوزش ،آم ــادهمیکند .ایـــن وظیفه نیـــز طبق قانـــون شـــمارهی 1960/157
ابالغشده است.
ً
وزارت اوق ــاف با فقدان و کاه ــش روحانیون مقابلهمیکند .مثـــا از فارغالتحصیالن
دبیرستان االزهر میخواهد که مساجد کوچکی را در کشور کنترل کنند.
بر اس ــاس قانون  ،238وزارت اوقاف مســـئول انتصاب روحانیون و کارمندان مساجد
اس ــت .همچنین این وزارت خانه وظیفهی تعیین صالحیت این روحانیون و کارمندان
را دارد .ای ــن قان ــون همچنی ــن یک مفهـــوم جدید برای کارمنـــدان قضایی که مســـاجد را
نظارت و تخلفات را گزارشمیکنند معین کرد.
برخی از محققان اس ــامی میگویند که این قانون ،با توجه به اینکه شـــأن سخنرانی و
امام ــت را ب ــه یک ش ــغل که ب ــه مجو زهای دولتـــی نیـــاز دارد ،کاهش میدهـــد،میتواند
استقالل سخنرانان و روحانیون را کاهش دهد(.)8
•سازمان اوقاف مصر

س ــازمان اوق ــاف مصر که زیر نظ ــر مســـتقیم وزارت اوقاف مصر اســـت باهدف جلب
س ــرمایه و س ــرمایهگذاری صحیح و تولید ثروت تشکیلشـــده اســـت که در آتی به شـــرح
خدمات و مناطق مورد سرمایهگذاری و سایر امور مرتبط به سازمان رسیدگی میشود.
س ــازمان اوق ــاف وظیفهی مدیریت درآمدزایی و ســـرمایهگذاری را بـــرای وزارت اوقاف
انجام میداد تا باالترین درآمد را نصیب وزارت اوقاف کند تا وزارت بتواند به اهداف خود
ً
ک ــه تمرکز بر مأموریتهای مذهبی بود ،برســـد .وزارت اوقاف اساســـا مســـئول مســـاجد و
مصالها میباش ــد .بر اساس قانون ،ســـازمان اوقاف بعد از کسر  %15از کل درآمد خالص
اوق ــاف برای انج ــام مدیریت و تالش خـــود ،مابقی درآمدها را بـــه وزارت اوقاف میدهد.
همچنین س ــازمان اوقاف ممکن است  %10از درآمد خالص را برای سرمایهگذاری بر روی
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طرحهای پربازده رزرو کند که این کار با اجازهی وزارت اوقاف ممکن است(.)74
•کمیتهی امور مذهبی ،اجتماعی و اوقاف

ای ــن کمیت ــه دربارهی موضوعات مختلفـــی که از طرف مجمع مـــردم یا رییسجمهور
درخواس ــت ش ــود ،بحث و گفتگومیکنـــد .بر اســـاس آییننامهی مجمع مـــردم ،کمیته
اس ــناد قوهی مقننه ،اس ــناد حوالهای و تصمیمات اخذشده در زمینههای زیر را بررسی و
در صورت نیاز در آنها تجدیدنظرمیکند( .)8امور مذهبی ،وعظ ،مساجد و مکآنهای
مذهبی  -رفاه اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،خانواده و کودکان ،توانبخشـــی اجتماعی و
مش ــکالت -امنیت اجتماعی و آس ــایش اجتماعی  -سازمآنهای خیریه و اجتماعی -
برنامهریزی اجتماعی ،تحقیقات اجتماعی ،پیشـــرفت اجتماعی  -آموزشهای شغلی،
جابهجاییها ،انتصابات  -مراقبت در جانشـــینیها ،خانوادههای مبارزان و شهیدان -
ام ــور خیریه و وقف  -هر امور دیگری که مرتبط به مســـائل اجتماعـــی ،مذهبی ،اوقاف و
االزهر میشود .این نهاد وظیفهی تسهیل گری را در امور وقف و خیریه انجام میدهد.
•وزارت امور اجتماعی

ای ــن وزارت خان ــه باهدف حفاظ ــت از ابعاد اجتماعی امور کشـــور مصر ایجاد شـــد و
فعالیتهای خود را درراه خدمت به شهروندان مصری اختصاص داد .وزارت همچنین
برنهاده ــای اجتماع ــی و برخ ــی از س ــازمآنها و همچنیـــن مؤسســـات خیریـــه نظـــارت و
قانونگذاریمیکند(.)112
وزارت مجوز ایجاد مؤسسات خیریه را صادر میکند .در سال  2002وزارت یک طرح
پیشنهادی را برای قوانین و شرایط ایجاد مؤسسات خیریه ایجاد کرد و ازآنپس نهادهای
خیریه میبایس ــت بر اس ــاس این چهارچوب و با توجه بدان شـــرایط مؤسســـات خود را
ایجاد کنند.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
ش ــرکتها و م ــردم را تنظیم میکن ــد .کارکردهای تنظیمگر بنا به دالیـــل گوناگونی به وجود
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آمدهاند از جمله:
_تعیی ــن حق ــوق و مس ــئولیتهای هر یـــک از موجودیتهـــای جامعه به منظـــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و ...
به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیمگر ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد
بود .به صورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمان و کنترل :تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع /تحمیل استانداردهای حمایتشده
توس ــط مصوبات قانونی اس ــت ،هرگاه استانداردها سازگار نباشـــند .بنابراین ،قانون به
عن ــوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .اســـتانداردها میتواند از طریق
قانونگذاری یا تنظیمکنندگانی که به واسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت
دارند ،تنظیم شود.
_خ ــود -تنظیمی :ای ــن رویکرد میتوانـــد به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی رویکرد
دس ــتور و کنت ــرل تلقی ش ــود .در این مـــورد ،اغلـــب انجمنهای تجاری یا کســـبوکار
لش ــده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجرا میکنند .به عنوان یک قانون،
تشکی 
خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسبوکار دیده میشود که اقدام انحصاری به
منظ ــور جلوگی ــری از مداخل ــه دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شـــامل ســـطح
باالی تعهد کسـ ـبوکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده میباشد .به عالوه ،این
رویکرد منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل بوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از
س ــویی دیگر ،خودتنظیمی میتواند به صورت یـــک رویکرد غیردموکراتیک ،محدود به
بررس ــی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانی که با اهداف مختلف
قوانین را تنظیم میکنند ،دیده شود .در کمترین سطح  ،خودتنظیمی همواره در معرض
شه ــای منتج ش ــده از عالقههای بیرونی کســـانی که فکر میکنند اســـتانداردها و
چال 
قوانین به سمت کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیم نشده است ،قرار دارد.
_تنظیم مبتنی بر تش ــویق :یک تش ــویق ،سیاست ،قانون ،مکانیســـم قیمت ،یا رویهای
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است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکتها به واسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاش ــیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشـــد .از یکسو ،میتوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشـــویق
سعی دارد به منظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد
را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشده فعالیتهای غیر مطلوب خود را
از طر ی ــق تحمی ــل /وضع مالیات و کمکهـــای مالی محدود یا متوقـــف کند .برای به
کارگی ــری این رویکرد ،گامهای اصلی شـــامل انتخاب واحدهـــای اندازهگیری ،تعیین
خ ــط مبنا ،انتخ ــاب اهداف ب ــرای بهبود و /یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــویقها و
جریمهها میباش ــد .یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشویق ،تنظیم مبتنی بر عملکرد
( )PBRاس ــت که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت و بهبود
در کیفیت خدمات میباشد .به عالوهPBR ،بیشتر به استانداردهای عملکرد خارجی
متکی اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شـــرکت حســـاس است .مزایای  PBRاین
اس ــت که به بهبود در بهرهبرداری شرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و عملیات و
بهبود در پایایی سیستم کمک میکند .طرح تنبیه و تشویق به صورت مکانیکی عمل
میکن ــد .بنابرای ــن کاه ــش در ح ــوزه صالحدید تنظیمـــی ،در مقابل امکان تســـخیر در
فرآین ــد تنظیم را کاهش میدهد .به عالوه این رویکرد ،انعطافپذیری در تصمیمگیری
ش ــرکت ،که آیا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد  ،را فراهم میکند .اگرچه به عنوان
یک ــی از معای ــب این روش ،میتوان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیـــده و غیر منعطف که
واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشده است ،اشاره کرد .از مفروضات اصلی این رویکرد،
ً
عقالنی ــت اقتصادی اس ــت که لزوما در همـــه موارد یافت نمیشـــود.همچنین ،گاهی
اوقات پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشـــکل اســـت .بهعنوانمثال ،رفتار "بد" ،مانند
آلودگی ،میتواند پاداش بگیرد اگر که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند.
•کمیته امور مذهبی ،اجتماعی و اوقاف

کمیت ــه امور مذهب ــی ،اجتماعی و اوقـــاف یکـــی از  19کمیته پارلمانی اســـت که این
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کمیت ــه وظیفه بررس ــی اس ــناد ق ــوه مقننه ،و ســـایر اســـناد را در زمینه هایـــی همچون امور
مذهبی ،رفاه اجتماعی  ،سازمان های خیریه و  ....را بررسی می کند.
4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
میشوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات میباشد .یک تسهیلگر ،تأمینکنندگان
خدم ــات را از طریق انج ــام فعالیتهای خدماتـــی جدید ،ارتقاء تجـــارب مفید و ایجاد
ظرفی ــت حمایت میکند .کارکردهای دیگر یک تســـهیلگر شـــامل ارزیابـــی خارجی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد.
عمل تس ــهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده
و میتواند شامل س ــازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .عالوه بر
موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آوردن دیتابیســـی از مجموعه خیریهها و یا
انج ــام خدم ــات مش ــاورهای برای مؤسســـات خیریـــه نیز میتوانـــد به عنـــوان کارکردهای
تسهیلگران در نظر گرفت.
•مجموعه دانشگاهی االزهر

ب ــا تصرف مصر توس ــط خلفای فاطمی در قـــرن دهم میالدی ،بزرگترین شـــهر جهان
عرب بانام قاهره بنیان گذاش ــته ش ــد .حکام جدید مصر که بر مذهب تشـــیع اسماعیلی
بودن ــد و خ ــود را در محاصره جهان س ــنی یافته بودند ،بـــرای مقابله بانفوذ تفکر ســـنی در
مملکت خود مسجد جامع االزهر را بنیان گذاشتند.
در اوایل قرن بیستم دانشگاه االزهر طبق تصویب دولت بهعنوان مجموعهای علمی و
اسالمی باهدف تبیین ،بررسی و نشر میراث اسالمی رسمیت یافت .در دهه چهارم قرن
 20می ــادی اس ــاس و س ــازماندهی االزهـــر از یـــک محفل ســـنتی به دانشـــگاهی امروزی
متحول ش ــد و آموزشه ــای نوین علمـــی ،ازجمله تخصصهای پزشـــکی ،مهندســـی،
ریاضیات ،شیمی ،اقتصاد و  ...در زمره آموزشهای دانشگاهی االزهر قرار گرفتند.
ً
ش ــیوخ االزهر دارای قدرت سیاسی و اجتماعی باالیی هستند و تقریبا بر هر اموری که
بخواهند تسلط و رجحان مییابند .با توجه به اهمیت موقوفات ،این شیوخ در نظارت و
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قانونگذاری در وزارت اوقاف و نحوهی انجام امور وقفی در سازمان اوقاف دست دارند و
آنها را کنترل میکنند.
4-44444ارائهدهنده خدمات
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هس ــتند ک ــه در زمینه آم ــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیریـــه فعالیت میکنند.
ً
ضمنا مؤسسات خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائهکنندگان خدمات شناخته میشوند.
با توجه به ادبیاتی که درباره کنش گران مطرح شـــده اســـت ،بازیگران فعال در کشـــور
مصر در س ــه حوزه وق ــف و امور خیریه ،مســـاجد و اماکن متبرکه ،و قـــرآن و فعالیتهای
مذهب ــی ایف ــای نق ــش مینمایند ک ــه در ادامه ،توضیح مختصـــری درباره هرکـــدام از این
نهادها و نقش آنها در این سه حوزه داده شده است.
•مؤسسات خیریه در مصر

نها ده ــای غیردولت ــی مذهب ــی بی ــش از  %30از نهادهـــای غیردولتـــی مصر را تشـــکیل
میدهند .فعالیت این نهادها
ش ــامل ادارهی مساجد ،یتیمخانهها ،کلینیکها و مراکز مراقبت و همچنین تدریس
و آموزش قرآن است .منابع درآمدی این مؤسسات شامل زکات ،کمکهای مالی مردمی
و صدقات میباش ــد .اولین نهاد غیردولتی مصـــر که درزمینهی خیریه فعالیت میکرد در
 1878ایجاد شد.

4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیش ــین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقشهای متفاوت در
س ــه بخش وقف وامور خیریه ،مس ــاجد و اماکن متبرکه ،قـــرآن و فعالیتهای مذهبی در
کش ــور مص ــر فعالی ــت مینماین ــد؛ در ایـــن بخش ،ابتدا نگاشـــت نهـــادی مربـــوط به این
کنش ــگران در ش ــکل ( )1-4نش ــان داده شـــده اســـت و ســـپس نهادهای سیاستگذار،
تنظیمگر ،تس ــهیل گر و ارائه دهنده خدمات در موضوعات مختلف در ســـه بخش وقف
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وام ــور خیر ی ــه ،مس ــاجد و اما ک ــن متبرکـــه ،قـــرآن و فعالیتهـــای مذهبـــی مـــورد تحلیل
قرارگرفتهاند.

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

4-44444وزارت اوقاف مصر
همانطور که در فصول گذش ــته نیز ذکر گردید ساختار سیاسی کشور مصر جمهوری
بوده است و بر این اساس برای امور مرتبط با خود ،وزارت خانههایی را تشکیل داده است
و وزارت اوق ــاف مص ــر یک ــی از  33وزارتخانـــه دولت مصر اســـت .تا قبل از تأســـیس این
وزارتخانه ،تمام امور مربوط به وقف توسط مساجد (مانند مسجد االزهر) انجام میگرفت.
اما از زمان محمدعلی پاش ــا ،والی مصر (وابســـته به حکومت عثمانـــی) در نیمه اول قرن
نوزدهم میالدی وقف تحت کنترل دولت آورده شد.
ضوابط مربوط به متولی موقوفات در مصر شـــاهد تغییراتی بوده و در هر دوره شـــکل و
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نظام خاصی داشته است(.)6
پس از لغو و ابطال اوقاف خانوادگی در مصر با صدور قانون شـــمارهی  180سال 1952
م موض ــوع اداره و نظ ــارت بر اوقاف ،منحصر به موقوفات عام گردید و پس از صدور قانون
 547س ــال  1953م نظ ــارت بر موقوفات عام در وزارت اوقـــاف منحصر گردید مگر اینکه
واقف ــی ش ــرط کرده باش ــد ک ــه فقط خ ــودش نظارت بـــر وقـــف را به عهـــده گیـــرد و آن نیز
بهاینترتیب خواهد بود:
_ا گ ــر وق ــف در جهت عام باش ــد مادام کـــه واقف نظـــارت آن را برای خود شـــرط نکرده،
نظ ــارت به عهدهی وزارت اوقاف اســـت .و اگر مال وقفشـــده کـــمارزش و یا درآمد آن
ناچی ــز باش ــد ،یا در جهت خاصی ماننـــد میهمانخانه و یا بهعنـــوان جایی برای فقرای
خویش ــاوند وقفشده باشد ،وزارت اوقاف میتواند از نظارت بر چنین وقفی صرفنظر
کرده و آن را به یکی از اعضای خانوادهی واقف واگذار نماید (مادهی .)1
_درعینحال اگر واقف غیرمس ــلمان و مصرف درآمد وقف در جهتی غیر اسالمی باشد،
مادام که واقف نظارت را برای خود شـــرط نکرده باشد ،نظارت به عهدهی کسی است
که دادگاه تعیین میکند (مادهی سوم) (.)6
4-4444444تاریخچهی تشکیالت وزارت اوقاف
محمدعلی یک نقطهی عطف درروش مدیریتی اوقاف بود .اگرچه سیستم قانونیای
در ارتباط با وقف وجود داشت و مدیریت آنها در ابتدا با واقفان بود ولی پس از مرگ آنها
این موقوفات باقی میماند .به دلیل درآمد بســـیار باالی اوقاف ،عالقهی بســـیار زیادی در
صاحبان قدرت برای تسلط بر آنها وجود داشت.
در دوران محمدعل ــی پاش ــا ،وال ــی مصـــر (وابســـته به حکومـــت عثمانـــی) و پسازآن
تحوالت بسیاری در اوقاف ایجاد شد که بهصورت خالصه در زیر آمده است.
_ :1835محمدعلی تش ــکیالتی را برای اوقاف ایجاد کـــرد و نام آن را دیوان امام االوقاف
گذاشت .او این دیوان را در  1837لغو کرد.
_ :1847محمدعلی وقف اهلی را لغو کرد ،که این کار زیاد مورد استقبال نبود.
_ :1851خدی ــو عب ــاس تصمی ــم گرفت که دیـــوان امـــام االوقـــاف را دوباره احیـــاء کند و
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همچنی ــن قوانی ــن و مقررات ــی را وضع کـــرد که تمرکز و قدرت بیشـــتری بـــه او درزمینهی
اوقاف میداد .در  1895یک س ــری قانون دیگر نیز وضع کرد که باعث تمرکز بیشـــتر او بر
اوقاف ش ــد و س ــپس بهعنوان یک مقام رسمی اوقاف توانســـت درصدی از درآمدهای
سازمان را به اختیار خود درآورد.
_ :1878دیوان ،تحت نظر اسماعیل به یک وزارت خانه تبدیل شد.
_ :1884اوق ــاف بهعنوان یکنهاد مســـتقل جدا شـــد و خدیـــو عبـــاس آن را از کابینهی
دولت جدا کرد و قوانین قبلی را بر آن حاکم کرد.
_ :1913کنسولگری بریتانیا در مصر ،دیوان را به وزارت خانه تبدیل کرد.
_:1946قانون  1946/36صادر شد که این قانون مربوط به وقف خانوادگی بود و به دلیل
فسادهایی که در ادارهی اوقاف وجود داشت وضعشده بود( .البته این قانون در )1959
لغو شد(.)74
_پس از انقالب  ،1952تغییراتی در اوقاف به وجود آمد .بر اساس قانون  1952/180که
جمالعبدالناصر(نخس ــتین رهب ــر مصر پـــس از انقالب  )1952آن را صـــادر کرد بهجز
وقف خیری دیگر ش ــکل اوقاف لغو شـــدند .البته بسیاری حذف شدن وقف اهلی را
ب ــه دلیل تس ــلط بیش ــتر اوقاف ،ب ــر زمینهـــای بـــزرگ زراعی دانســـتند .طبـــق قوانین
 1957/152و  ،1962/44زمینه ــای زراعی برای انجام اصالحات کشـــاورزی تحت
تسلط اوقاف درآمد.
_در  1971یک قانون دیگر( )1971/80مبنی بر ایجاد یک ســـازمان مســـتقل به نام هیئت
االوقاف المصری (س ــازمان اوقاف) که مسئول دادن گزارشهای اوقاف به وزیر اوقاف
بود صادر شد .قانون  1972/1141برای وظایف این سازمان صادر شد(.)74
بر اس ــاس بند  2از قانون 1971/80ســـازمان اوقاف مسئول وقفهای ذکرشده دربند 1
قانون  1959/272است بهجز موارد زیر:
_زمینهای زراعی وقفشده برای امور خیریهی عمومی
_زمینهای زراعی وقفشده برای امور خیریهی خصوصی
_وقفهایی که واقفان آن بیان کردهاند که خود و وارثانشان بر آنها نظارت دارند.
_وقفهایی که تحت نظارت سازمان اوقاف مسیحیان ارتدکس است.
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_پولهای مبادلهای
_اوراق قرضهی زمینهای زراعی و درآمدهای حاصل از آن
_وقفهای تحت نظارت وزارت اوقاف(.)74
س ــازمان اوق ــاف وظیفهی مدیریت درآمدزایی و ســـرمایهگذاری را بـــرای وزارت اوقاف
انجام میداد تا باالترین درآمد را نصیب وزارت اوقاف کند تا وزارت بتواند به اهداف خود
ً
ک ــه تمرکز بر مأموریتهای مذهبی بود ،برســـد .وزارت اوقاف اساســـا مســـئول مســـاجد و
مصالها میباش ــد .بر اساس قانون ،ســـازمان اوقاف بعد از کسر  %15از کل درآمد خالص
اوق ــاف برای انج ــام مدیریت و تالش خـــود ،مابقی درآمدها را بـــه وزارت اوقاف میدهد.
همچنین س ــازمان اوقاف ممکن است  %10از درآمد خالص را برای سرمایهگذاری بر روی
طرحهای پربازده رزرو کند که این کار با اجازهی وزارت اوقاف ممکن است(.)74
س ــازمان اوقاف مس ــئول مدیریت و ســـرمایهگذاری اموال وقفی اســـت .این ســـازمان،
درآمده ــای خالص حاصل از وقفی ــات را در اختیار وزارت اوقاف قـــرار میدهد تا در امور
مش ــخصی خرج کند .سازمان همچنین ممکن است  %15از درآمدها را برای تعمیرات و
نگه ــداری خ ــرج کند .البته س ــازمان اوقـــاف این هزینهها را بعد از کســـب اجـــازه از وزیر
اوقاف انجام میدهد .این درآمدها پس از کسر مخارج گفتهشده در اختیار وزارت اوقاف
قرار میگیرد تا بر اساس مقررات قانون  1946/44وزارت اوقاف توزیع شوند(.)74
در اینجا بیان این نکته بس ــیار ارزشـــمند اســـت که این  2نهاد عالوه بـــر اینکه با انواع
مختلفی از اموال وقفی س ــروکار دارند ،قوانین و احکام بســـیار زیادی برای ارتباط با دیگر
نهادهای دولتی بر آنها حاکم است .این نشاندهندهی این است که اموال بسیار زیاد و
متنوع وقفی نیازمند یک مدیریت پیچیده و حساس دارد .برای مثال لغو وقف خانوادگی
و تمرکز مدیریت اوقاف بین این  2نهاد باعث ایجاد مشـــکالتی مانند فقدان شفافیت در
مالکیت و ذینفعی شده است .در خصوص برخی موقوفات ،مالکان یا ذینفعان برای
به دست آوردن موقوفات خود نیازمند اسناد معتبر هستند و باید آنها را تهیه کنند.
در بعضی موارد در دسترس بودن اسناد به نفع وزارت اوقاف و سازمان اوقاف نیست؛
ز ی ــرا در ای ــن صورت این  2س ــازمان بخش عمـــدهای از درآمد خود را از دســـت میدهند.

رصم روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 93 /

البته گاهی اوقات نبود اطالعات در خصوص موقوفات به دلیل فقدان شفافیت نیست
بلکه به این دلیل است که سازمان اوقاف و وزارت اوقاف فهرست رسمیای از اموالی که
مالکیت آن رادارند یا آن را مدیریتمیکنند ندارند(.)74
در مص ــر وزارت اوق ــاف مالک تمام موقوفات اســـت .در این در حوزهی آثار باســـتانی
یه ــای اوق ــاف توس ــط وزارت اوقاف(مســـاجد و مصالهـــا) و ســـازمان اوقـــاف
دارای 
(ساختمانهای سکوالر) مدیریت میشود.
وزارت اوقاف مسئول مساجد و مصالها و سازمان اوقاف مسئول کسب درآمد است.
وزارت اوق ــاف ب ــرای حفاظ ــت و نگهداری از مســـاجد بـــا وزارت آثار باســـتانی همکاری
میکند .برای مثال وزارت اوقاف برای بازسازی  4مسجد قدیمی  25میلیون پوند مصری
به وزارت آثار باستانی پرداخت کرد(.)74
4-4444444ساختار سازمانی وزارت اوقاف
وزارت اوقاف در دو مس ــیر سازماندهی میشود .شـــورای عالی امور اسالمی و بخش
امور مذهبی .بخش امور مذهبی خود به  3دپارتمان تقسیم میشود(.)8

شکل :2-4ساختار سازمانی وزارت اوقاف مصر
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4-4444444شورای عالی امور اسالمی مصر
شورای عالی امور اسالمی یکی از بخشهای وابسته به وزارت اوقاف مصر میباشد.
این ش ــورا در سال  1960میالدی باهدف ارائه فرهنگ اسالمی به مسلمانان مصر ،جهان
عرب ،جهان اسالم تأسیس شد.
شورای عالی امور اسالمی شامل بخشهای زیر میباشد:
 .1کمیتههای علمی و تخصصی :که تحت نظر دبیرکل نظارتمیشوند.
 .2اداره روابط بینالملل :که در ادامه به بخشهای زیرمجموعه آن اشاره میشود:
الف)بخش اطالعات و مراکز اس ــامی :که وظیفه ارائه یک تصویر روشـــن و واقعی از
اس ــام ب ــه غیرمس ــلمان را دارد .همچنین این بخـــش وظیفه ارتبـــاط با جوامع
جهانی اسالمی را دارد.

شکل  :3-4شورای عالی امور اسالمی در مصر

ب)بخ ــش کمکهای مالی به مهاجرین از جهان اســـام :کـــه وظیفه کمک مالی به
افرادی را دارد که برای تحصیل در دانشگاه االزهر مشغول میباشند.
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.3مرکز س ــیره نبوی :وظیفه این مرکز ارزیابی ســـندیت میراث اســـامی در زمینههای
مختلف است.
.4منبر االس ــام :مجلهای برای ارائه مقاالت پژوهشی اسالمی در زمینههای مختلف
به همراه مجله الفردوس که مجلهای برای مسلمانان نوجوان جهان اسالم است.
.5مرکز مطالعات و دایرهالمعارف اسالمی :که با بهروزترین سیستمهای فناوری برای
انتشار فرهنگ اسالمی تجهیز شده است.
•دستاوردهای شورا
1.1انتشار کتاب ،نوار و سیدیهای قرآن
2.2ترجمهی قرآن به زبانهای انگلیسی و فرانسوی
3.3تهیهی صحیح البخاری و احادیث قدسی بهصورت طبقهبندیشده
4.4برگزاری مسابقات بینالمللی برای حفظ اسالم
5.5انتشار دایره المعارف فقه اسالمی
6.6تأس ــیس انجمنی برای دعوتشدگان اسالمی برای کسب اطالعات مرتبط با مسائل
اسالم و مسلمین
7.7انتشار کتابهای زیادی در ارتباط با شناخت اسالم
8.8تهیهی بورسهای تحصیلی و کتب برای کشو رهای اسالمی(.)70
•شاخصها و آمارهای شورا
1.1تهیهی بیش از  81000نوار کاست قرآنی
2.2انتشار بیش از  350000فایل برای نماز و اقامهی اذان وترجمهی آنها به  9زبان
3.3انتشار بیش از  750000کتاب
4.4شورا در طول دورهی کاری خود به بیش از  17000تحقیق و مطالعه رسیدگی کرده است.
5.5تأسیس حدود  15000مرکز اسالمی در خارج از کشور

6.6تأسیس حدود  30000مرکز اسالمی و کتابخانه در داخل مصر(.)70
4-4444444بخش امور مذهبی
این بخش ،یکی از بخشهای وزارت اوقاف مصر است که از سه قسمت تشکیلشده
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اس ــت .این بخشها ش ــامل ،دپارتمان امور مساجد و قرآن ،دپارتمان امور وعظ اسالمی و
دپارتمان امور اوقاف میباشد.
الف) دپارتمان امور مساجد و قرآن

این دپارتمان مس ــئولیت نظارت و کنترل بر مساجد سراسر کشور و انتشار کتاب قرآن
را دارد(.)8
ب) دپارتمان امور وعظ اسالمی

این دپارتمان مسئول کنترل و سازماندهی فعالیتها و امور وعظ میباشد .همچنین
این س ــازمان مسئول تهیهی حقوق واعظان ،تطبیق ،آموزش و کتابها نیز میباشد .این
دپارتمان 18 ،مرکز فرهنگی اس ــامی را در مصر ادارهمیکند که این مراکز در حال آموزش
فارغالتحصیالن دانش ــگاه االزهر و کســـانی هســـتند که به دروس اســـامی عالقهمندند.
پیکرهی اصلی این مراکز را کس ــانی تشـــکیلمیدهند که بهعنوان امامان مساجد وزارت
اوقاف تأیید صالحیت شدهاند .در سال  2007.2008مراکز شامل  2316دانشجوی مرد و
 4086دانشجوی زن بودند(.)8
نه ــای آ گاهی مذهبی مختلفی را بـــرای همکاری کردن با
دپارتم ــان همچنین کمپی 
ت فرهنگ ،سازماندهی
االزهر ،دارالفداء ،وزارت اطالعات ،وزارت آموزشوپروش و وزار 
میکن ــد .در دهـ ـهی  1990ای ــن کمپینها نقـــش بســـزایی در جنگ با گروههـــای تندروی
اس ــامی ک ــه بهخص ــوص در مناطق روســـتایی فعـــال بودنـــد ،داشـــتند .ایـــن دپارتمان،
کمپینهای آ گاهی و سخنرانی در دانشگاهها ،مدارس ،سازمانهای امنیتی ،زند آنها،
کارخانهه ــا ،ش ــرکتها ،مرا ک ــز مراقب ــت ،مراکـــز جوانان و مســـاجد خصوصـــی را هدایت
میکند .آنها به شنوندگان بسیاری در سرتاسر کشور دست پیداکردهاند(.)8
ج) دپارتمان امور اوقاف

دپارتمان امور اوقاف ،درآمدهای وقف را بهصورت مستقیم از طرف بخشندگان خرج
میکن ــد .بهطورکلی ای ــن دپارتم ــان حمایتهای مالی را بـــرای دانشـــجویان ،هزینههای
تدفی ــن برای کس ــانی ک ــه توانایی آن را ندارنـــد ،وامهایی با بهرهی صفر بـــرای وزارت کار و
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کمک به افراد فقیر بهخصوص در جشنوارههای مذهبی انجام میدهد(.)8
4-4444444شرح وظایف وزارت اوقاف
وزارت اوقاف از اواخر دههی  ،1950درآمدهای خیریه و اوقاف که به سازمان اسالمی
مصر بخشیده میشد را مدیریت کرده است .بر اساس قوانین  1960/157 ،1959/292و
 ،1996/238ای ــن امور ش ــامل مس ــاجد وقفشـــدهی کشـــور مصر نیز شـــد .ایـــن وزارت
همچنین مس ــئول آموزش و تأیی ــد صالحیت (دادن گواهینامه) بـــه واعظان و روحانیان
مس ــاجد که توس ــط خود وزارتخانه اس ــتخداممیشوند نیز میباشـــد .وزارت اوقاف تمام
فعالیتهای مس ــاجد ،حس ــینیهها و مک آنهای مذهبی را کنتـــرلمیکند .این اختیار
وزارت اوقاف اس ــت که صالحیت این امور و فعالیتهـــا را تصدیق کند .از این نظر این
س ــازمان نقش محدودکنندهای را در فضای اسالمی کشـــور بازیمیکند .این امر باعث
میشود که در هنگام فعالیتها و برخوردهای رو درروی فعاالن اسالمی و عموم ،تنشها
کاهشیافته و ارتباطات منظم گردد(.)8
وزارت اوق ــاف بر درآمدهای اوقاف نظـــارت و مدیریت دارد و نحوهی خرج کردن آن را
نی ــز کنترلمیکند .بر اس ــاس قان ــون  547وزارت اوقاف ،حق خرج کـــردن درآمدها در هر
بخش که مورد صالح خود باشد را دارد .این وزارت همچنین وظیفهی ساختن ،کنترل،
نظارت و نگهداری مساجد وابسته به دولت را دارد .با توجه به دستوری که توسط وزارت
اوق ــاف در  1997صادر ش ــد ،برای تمام درسها ،ســـمینارها و جشـــنهایی کـــه در تمام
مس ــاجد اجرامیش ــوند باید از وزارت اجازهنامهی کتبی دریافت شـــود .این اجازهنامهها
توسط دبیر فنی اطالعات مذهبی اعطا میشود .این در حالی است که کارمندان وزارت
اوقاف و واعظان االزهر اجازهی دریافت چنین اجازهنامههایی را ندارند(.)8
وزارت اوق ــاف همچنی ــن بر انتص ــاب روحانیـــون و واعظان نظارتمیکنـــد و آنها را
بهوس ــیلهی آم ــوزش ،آم ــادهمیکند .ایـــن وظیفه نیـــز طبق قانـــون شـــمارهی 1960/157
ابالغشده است.
ً
وزارت اوق ــاف با فقدان و کاه ــش روحانیون مقابلهمیکند .مثـــا از فارغالتحصیالن
دبیرستان االزهر میخواهد که مساجد کوچکی را در کشور کنترل کنند.
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بر اس ــاس قانون  ،238وزارت اوقاف مســـئول انتصاب روحانیون و کارمندان مساجد
اس ــت .همچنین این وزارت خانه وظیفهی تعیین صالحیت این روحانیون و کارمندان
را دارد .ای ــن قان ــون همچنی ــن یک مفهـــوم جدید برای کارمنـــدان قضایی که مســـاجد را
نظارت و تخلفات را گزارشمیکنند معین کرد.
برخی از محققان اس ــامی میگویند که این قانون ،با توجه به اینکه شـــأن سخنرانی و
امام ــت را ب ــه یک ش ــغل که ب ــه مجو زهای دولتـــی نیـــاز دارد ،کاهش میدهـــد،میتواند
استقالل سخنرانان و روحانیون را کاهش دهد(.)8
4-4444444فعالیتهای وزارت اوقاف
وزارت اوق ــاف در مص ــر در حوز هه ــای مختلفـــی ورود و در آنها به فعالیـــت پرداخته
است .ازجملهی این موارد میتوان به مثالهای زیر اشاره کرد:
•کمپینها و نشریات
وزارت اوقاف کمپینهای آ گاهی مذهبی تشـــکیل میدهد که به جوانان اختصاص
دارد .این وزارت گروههای فکری اس ــامی تشـــکیل میدهد که هرسال در ماه رمضان در
مس ــاجد بزرگ کش ــور برگزار میش ــود .همچنین کتب و جزواتی را بـــرای بیان موضوعات
اجتماعی منتش ــر میکن ــد .بهعالوه وزارت اوقاف فتواهای کالمـــی و کتبی را برای عموم
تهیه میکند .که برای مثال در سال  2007.2008این  1850فتوا صادر شد(.)8
•ارتباطات با دیگر تحرکات اسالمی
وزارت اوق ــاف بهویژه فعالیتهای جنبشهای ســـلفی و اخوان الســـلمین را محدود
میکن ــد .انصارالس ــنه و الجمعی ــه الشـــرعیه  2ســـازمان غیردولتی اســـامی هســـتند که
بهوس ــیلهی مخالفت باسیاستهای وزارت به وجود آمدند .این  2سازمان انجمنهایی
را برای آموزش واعظ و روحانی تش ــکیل دادند .از سال  ،2005وزارت سعی کرد که بر روی
این انجمنها کنترل یابد و ازآنپس گفتگوهایی در جهت بهبود روابط و مصالحهی بین
سازمانها و وزارت به وجود آمد(.)8

بهطور خالصه وظایف وزارت اوقاف عبارتاند از:
_مراقبت از مس ــاجد :بدین منظور اســـت که وزارت اوقاف موظف به مراقبت از مساجد
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به جهت سالم ماندن همیشگی ظاهر و ابنیه آن است.
_رس ــیدگی به مس ــائل فقهی :از دیگر وظایف این وزارت خانه بحث در خصوص مسائل
فقهی است.
_اداره مراکز اسالمی :وظیفه اداره مراکز اسالمی اعم از شیعه و سنی فارغ از هر نوع مذهب
به عهده وزارت اوقاف است.
_ترو ی ــج اس ــام :از وظای ــف وزارت اوقـــاف ایجـــاد بســـترهای ترویجـــی اســـام و ترویـــج
اسالم است.
_شناس ــاندن وزارت خان ــه :وزارت اوقاف مکلف اســـت فعالیتهایـــی را در خصوص
شناس ــاندن به مردم و جامعه جهان ــی در خصوص اهداف و فعالیتهای وزارت خانه
اقداماتی را انجام دهد
_مراقب ــت از یتیم ــان :یک ــی دیگ ــر از وظایـــف وزارت اوقـــاف مراقبت و رســـیدگی به امور
یتیمان است.
_تأمی ــن امام جماع ــت :مصر بیش از  30هزار مســـجد دولتی دارد کـــه وظیفه تأمین امام
جماعت مسجد به عهده وزارت اوقاف است.
4-4444444برنامههای وزارت اوقاف
•در حوزهی آزادی مذهب

شورای عالی امور اسالمی در سال « 2002بیانیهی قاهره» را مبنی بر اینکه «دین اسالم
ان ــواع مختلف مذه ــب و تمدنها را قبـــول دارد » صادر کـــرد .این تنوع دلیلـــی برای فهم
متقابل و هماهنگی است و نه دلیلی برای درگیری و نزاع .همچنین بیان کرد که « اسالم
در حمایت از آزادی مذهب یکتاس ــت .اسالم برابری بین مسلمانان و غیرمسلمانان را در
حقوق و وظایفشان تضمینمیکند و به غیرمسلمانان اجازه میدهد که در امور شخصی
خودشان را بر اساس دین خودشان انجام دهند.)8( ».
•در حوزهی فقر

در یک سخنرانی در جشن لیلة القدر ،دکتر زکزاکی (وزیر سابق اوقاف مذهبی) نقش
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مذهب را در پیش ــرفت بسیار مهم خاطرنشـــان کرد و گفت « مذهب یک وسیلهی بسیار
مهم برای برانگیختن مردم برای کار کردن در جهت پیشرفت مصر میباشد .».این حالت
از بازتاب فعالیت وزارت اوقاف دیده میشود ،که در حال کمک کردن به کسانی هستند
که نیازمندند؛ برای مثال برای دانش ــجویان ،بیماران ،کسانی که ازدواجمیکنند ،کسانی
که حقوق کافی ندارند و کسانی که در جشنوارههای مذهبی اعالم نیاز میکنند .در سال
 2007.2008دپارتم ــان اوق ــاف  14.009.310پونـــد مصری بـــرای  198.982نفـــر هزینه کرده
اس ــت .وزارت همچنین خدمات آموزشـــی را برای یتیمان فراهم کرده است .وزارت یک
انجم ــن برای یتیمان پس ــر در تورا و یک انجمن برای دختـــران در هیلمیات الزیتون ایجاد
کرده اس ــت .درحالیکه ش ــکایاتی نیز وجود دارند که بیانمیکنند کـــه این فعالیتها به
دلی ــل تخلفاتی که بهصورت نگهداری و ســـرمایهگذاری غیرقانونی درآمدها وجود دارد به
تعویق میافتند؛ که این نشاندهندهی فساد در سیستم است(.)8
•در حوزهی زنان

وزارت برای قدرت دادن به زنان به دنبال ایجاد فعالیتهای متنوع میباشد .مقامات
ارشد وزارت در فعالیتهای مربوط به شورای ملی مربوط به زنان شرکتمیکنند و زنان
را به شرکت در انتخابات تشویق مینمایند .در انتخابات پارلمانی سال  2010دکتر سلیم
عبدالجلیل در جلس ــات آموزش ــی زنان که جهت آمادگی آنان برای شرکت در انتخابات
برگزارشده بود ،شرکت کرد(.)8
•در حوزهی استراتژیهای ارتباطی
وزارت روشه ــای مختلف ــی را ب ــرای ارتبـــاط اســـتفادهمیکنـــد« .منبر االســـام» یک
مجلهی ماهانه اس ــت که در مورد مس ــائل معاصر بحثمیکند .در طول جشـــنوارههای
اسالمی ،یک نسخه خاص وجود دارد که شامل یک گفتگو بر روی فعالیتهای وزارت،
االزه ــر و دارالف ــداء میباش ــد .این نس ــخه شـــامل  11صفحه از پرســـش و پاســـخهای بین
خوانندگان و شیخ اتیه صغر و کمیتهی فتوای االزهر میباشد(.)8
•در حوزهی مساجد

وزیر اوقاف برای حفاظت مس ــاجد از حمالت تروریســـتی و همچنین برای نظارت بر
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س ــخنرانیهای افراطی تصمیم به مجهز کردن مســـاجد با دوربین کرده است .وزارت این
برنام ــه را در  3گام انجاممیدهد .در گام اول مســـاجد مهم کشـــور ،در گام دوم مســـاجد
مربوط به نماز جمعه و در گام س ــوم مســـاجد شـــلوغ و پـــر رفتوآمد مجهز خواهند شـــد.
رییس دپارتمان امور مذهبی وزارت خانه بیان کرد که دوربینها در خارج و داخل مساجد
کارگذاری خواهند شد(.)100
در سال گذشته  100بازرس وزارت اوقاف برای بازرسی از جلسات درسی و خطابههای
مذهبی مساجد مأمور شدند.
همچنین س ــال گذش ــته وزارت اوقاف تصمیم گرفت که نمازهـــای جمعه را فقط در
مساجد اصلی برگزار کند و اجازۀ برگزاری آن در حاشیهها و بهصورت محلی لغو شد مگر
اینکه مجوز کتبی برای آن صادرشده باشد.
همچنین حق جمعکردن هیچ پولی در مساجد وجود ندارد ،مگر اینکه با اجازۀ وزارت
اوقاف این کار انجام شود و این پولها به وزارت تحویل داده شوند.
بهعنوان یک برنامۀ جدید وزارت تصمیم گرفته است که کتابخانههای تمام مساجد
را بازرسی کند و آنها را از وجود کتابهای حاوی تفکرات مذهبی افراطی پاک کند.
وزیر اوقاف بیان کرده اس ــت که فقط کتبی کـــه از وزارت اوقاف یا االزهر مجوز دارند،
حق اس ــتفاده در کتابخانهها را دارند و وجود دیگر کتب غیرمجاز مجازات ســـختی را در
پی خواهد داشت(.)100
وزارت اوقاف همچنین به دنبال نظارت بر مســـاجد مصر با هماهنگی و کمک االزهر
اس ــت .برای این کار نمایندگانی از نخبگان االزهر و همچنین بازرســـانی از وزارت اوقاف
به مساجد اعزاممیشوند و در آنجا فعالیتمیکنند(.)103
وزارت اوق ــاف با همکاری االزهر ب ــه دنبال به خدمت گرفتن بیـــش از 17هزار روحانی
برای خطبههای نماز جمعههای مساجد مصر است.
ای ــن تعداد به  60هزار روحانی فعلی اضافه خواهند شـــد .از این تعداد 12هزار روحانی
تأیید صالحیت نشدهاند و این روحانیون جایگزین خواهند شد(.)106
وزارت اوق ــاف در برنامههای پی ــش روی خود به دنبال بهبود شـــرایط زندگی و افزایش
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درآمدهای امامان مس ــاجد مصر اس ــت .این نتیجۀ جلســـاتی بود که وزیر اوقاف با رئیس
بخش امور مذهبی و دبیر شورای عالی اسالمی گذاشته بودند(.)102
وزارت اوق ــاف به ش ــدت به دنب ــال راههای مقابله بـــا افراطیگری و جلوگیـــری از نفوذ
عقاید تکفیری در میان مصریان و مس ــلمانان اســـت .بدینجهت وزارت اوقاف به دنبال
آموزش به واعظان و س ــخنرانان مس ــاجد است که تأثیر بســـیاری را در افکار عمومی مصر
دارند(.)101
وزیر اوقاف به طرح بازسازی مساجد در سال آینده اشاره کرد و بازسازی  732مسجد
در سال آینده را از برنامههای وزارت برشمرد (.)104
وزارت اوقاف مصر به دنبال سرمایهگذاری  400میلیون پوندی در کانال سوئز است .از
ط ــرف دیگر س ــازمان اوقاف مصر نیز به دنبال ســـرمایهگذاری  250میلیـــون پوندی بر روی
خرید س ــهم کانال س ــوئز میباش ــد .اینها ،بخشـــی از ســـرمایهگذاری  60میلیارد پوندی
دولت برای حفر تونلها و س ــاخت جادهها در مهمترین مســـیر دریایی تجارت بین اروپا و
آسیا است(.)105
س ــرکوب مؤسس ــات خیریه بهزودی پس از انقالب آغاز شد .یک ماه پس از حمالت
نظامی وحش ــیانۀ طرفداران مرس ــی ،تمام فعالیتهای اخوان المسلمین ممنوع شد و در
دادگاهی در قاهره دستور ضبط تمام داراییهای این گروه و هر سازمانی که بودجۀ خود را
از این گروه گرفته بود صادر شد.
هرچند که الجمعیه الش ــرعیه داشـــتن هرگونه ارتباط را با اخوان المســـلمین تکذیب
کرد ،بانک مرکزی تمام داراییهای این مؤسسه و هزاران مؤسسه مرتبط با آن را در دسامبر
 2013توقیف کرد؛ و در همان ماه گروه اخوان المســـلمین یک ســـازمان تروریســـتی اعالم
شد.
اگرچه الجمعیه الش ــرعیه درخواس ــت تجدید نظر به دادگاه داد و در آن برنده شد ولی
آثار برچس ــب زدن این مؤسس ــه به حمایت از گروههای تروریســـتی در افکار عمومی برای
همیش ــه باقی ماند .بهعنوانمثال بر اســـاس گفتههای یکی از اعضای مؤسســـه این گروه
درحالیکه حاضر از یکسوم ظرفیت سابق خود بهره میبرد.
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دیگر مؤسسات خیریه نظیر رساله نیز تحت تأثیر این اقدام دادگاه قرار گرفتند .یکی از
اعضای رساله میگوید که مردم فکر میکنند که رساله جزوی از اخوان المسلمین است
و به همین دلیل جمعآوری پول و کمکهای مردمی برای ما سخت شده است .درحال
حاض ــر تمامکارهای رس ــاله به داوطلبان متکی اســـت؛ تا جایی که مؤسســـه از داوطلبان
میخواهد که برای عضو شدن در سازمان  130دالر بپردازند.
کمپی ــن دولت علیه تروریس ــت و ســـرکوب اســـام سیاســـی ،با حمایتهـــای مردم و
چندین سازمان نیز همراه بود(
بعد از انقالب مصر ،الجمعیه الش ــرعیه به دلیل اتهام به ارتباط با اخوان المســـلمین،
تحت فش ــار قرار گرفت .دولت تعدادی از مؤسسات زیر نظر  2سازمان الجمعیه الشرعیه
و انصارالس ــنه را توقیف کرد و پروفایلها و سایتهای آنها را مسدود و محلهای آنها را
تح ــت تعقیب ارت ــش قرار داد .در ژوئ ــن  2014الجمعیه الشـــرعیه از اتهامات تبرئه شـــد و
اجازۀ ازسرگیری فعالیتها به آن داده شد.
بااینحال دولت یک دس ــتگاه قضایی را برای کنترل امور مربوط به مؤسســـات خیریه
قرارداد .همچنین دولت کنترل خود را بر مســـاجد بیشـــتر کرد و همـــۀ واعظان را به گرفتن
مج ــدد مج ــوز از دول ــت مجبور کرد .بر اســـاس گزارشـــات حـــدود  12000برنامـــۀ کاربردی
پیشنهادی ،به دلیل ارتباط با فعالیتهای سیاسی از طریق دولت لغو شد.
در کش ــو رهایی نظی ــر مصر که مذهـــب ارزش و تأثیر بســـیار زیادی دارد ،بیـــن ایمان و
ً
پیش ــرفت رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد بهگونهای که اساســـا مصریها ،چه مســـلمان و چه
مسیحی ،با تحریک مذهب به کمکهای انسان دوستانه دست میزنند(.)71
ب ــر اس ــاس اولی ــن تحقی ــق جامع در رابطـــه بـــا انساندوســـتی در مصر در ســـال ،2007
کمکهای انس ــان دوس ــتانه در مدت یک ســـال در مصـــر حـــدود  5.454.022.706پوند
مص ــری (حدود ی ــک میلیارد دالر) محاســـبه شـــد .درحالیکه مقـــدار حقیقـــی ،به دلیل
فرهنگ پنهانکاری کمکها،میتواند حتی بیشـــتر از اینها باشـــد .در یک نظرسنجی از
بخش ــندگان (که از  2000نفر انجام ش ــد)  % 95/8از آنها دوســـت نداشـــتند کمکهای
نه ــا فاش ش ــود .همچنین نیمی از این افـــراد کمکهای مخفیانـــه را دارای ثواب و اجر
آ
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معنوی باالتری میدانستند.
سیاس ــت اصلی ایجاد کمکهای انســـان دوســـتانه برای ریشـــهکن کردن فقر در مصر
است.
ب ــا توجه به فرهنگ مذهبی مردم مصر در پرداخـــت کمکهایی نظیر زکات و اوقاف،
دولت مصر از این پتانسیل برای پیشرفت اجتماعیمیتواند استفاده کند(.)71
در دوران گذش ــته فتواهای بس ــیاری صادرشـــده اســـت که مردم را به پرداخت زکات
برای بازس ــازی مصر تش ــویق کرده و همچنیـــن از مردم میخواهد کـــه بهجای چندین بار
زیارت مکه ،هزینۀ آن را در محلهای موردنیاز در مصر خرج کنند.
بر اس ــاس مطالعات انجا مش ــده ،مردم عالقه دارند که به وقفهای خود را به مراکز و
سازمانهای مذهبی بدهند(.)71
•دیگر برنامههای وزارت اوقاف
وزارت همچنین یک مجلهی دورهای به نام «مطالعات اســـامی» منتشرمیکند که
توس ــط ش ــورای عالی امور اسالمی منتشر میشود .شـــورای عالی امور اسالمی همچنین
یک س ــری مجله به ن ــام «مفاهیم اصالحگر» منتشـــرمیکند ،که چشـــمانداز وزارت را در
موضوعات عمومی متنوعی نش ــان میدهد که شامل برنامهریزی خانواده ،ختنهی زنان و
یش ــود .این نش ــریات در حوزههای محدودی مانند انجمنهای مقامات
س ــلفی گری م 
رس ــمی ،مس ــاجد و مرا ک ــز فرهنگی مختلف توزیعمیشـــوند .همچنیـــن این مجالت در
صورت درخواست موجود و قابلدسترسی هستند(.)8

وزارت ب ــرای اعالم فعالیتهای خود از طریق تبلیغات رســـانهای اســـتفادهمیکند؛
همچنین یک وب س ــایت رس ــمی نیز دارد که فعالیتهای خود را در آن اعالممیکند و
لینکهای موردنیاز را برای سازمانهای همکار خود ،مانند شورای اسالمی ،کتابخانهی
نس ــخ اسالمی ارس ــالمیکند .وبســـایت شورای اســـامی شامل دو نســـخهی عربی و
بس ــایت ش ــامل اطالعات شـــورا ،از قبیل نشـــریات و ویدیوها
انگلیس ــی اس ــت .این و 
میباش ــد .همچنین ش ــامل یک دایرۀ المعارف آنالین برای حدیث و قرآن میباشـــد .دو
صفحه نیز برای بیان فتواهای اجتماعی و اقتصادی وجود دارد(.)8
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وزارت هرس ــاله در طول ماه رمضان در مســـاجد سراســـر کشـــور جلســـات گفتگو ایجاد
ً
میکند .این جلساتمعموال شامل یک سخنران است کهمیتواند یک وزیر ،سیاستمدار
یا یک محقق مذهبی باشد .وزارت همچنین سخنرانیهایی را در مراکز مربوط به جوانان،
انجمنهای نظامی ،زند آنها ،مراکز اجتماعی و دیگر شرکتها برگزار میکند(.)8
4-44444نهاد اجرایی (سازمان اوقاف مصر)
س ــازمان اوق ــاف مصر که زیر نظ ــر مســـتقیم وزارت اوقاف مصر اســـت باهدف جلب
س ــرمایه و س ــرمایهگذاری صحیح و تولید ثروت تشکیلشـــده اســـت که در ادامه به شرح
خدمات و مناطق مورد سرمایهگذاری و سایر امور مرتبط به سازمان اشاره میگردد.
س ــازمان اوق ــاف وظیفهی مدیریت درآمدزایی و ســـرمایهگذاری را بـــرای وزارت اوقاف
انجام میداد تا باالترین درآمد را نصیب وزارت اوقاف کند تا وزارت بتواند به اهداف خود
ً
ک ــه تمرکز بر مأموریتهای مذهبی بود ،برســـد .وزارت اوقاف اساســـا مســـئول مســـاجد و
مصالها میباش ــد .بر اساس قانون ،ســـازمان اوقاف بعد از کسر  %15از کل درآمد خالص
اوق ــاف برای انج ــام مدیریت و تالش خـــود ،مابقی درآمدها را بـــه وزارت اوقاف میدهد.
همچنین س ــازمان اوقاف ممکن است  %10از درآمد خالص را برای سرمایهگذاری بر روی
طرحهای پربازده رزرو کند که این کار با اجازهی وزارت اوقاف ممکن است(.)74
س ــازمان اوقاف مس ــئول مدیریت و ســـرمایهگذاری اموال وقفی اســـت .این ســـازمان،
درآمده ــای خالص حاصل از وقفی ــات را در اختیار وزارت اوقاف قـــرار میدهد تا در امور
مش ــخصی خرج کند .سازمان همچنین ممکن است  %15از درآمدها را برای تعمیرات و
نگه ــداری خ ــرج کند .البته س ــازمان اوقـــاف این هزینهها را بعد از کســـب اجـــازه از وزیر
اوقاف انجام میدهد .این درآمدها پس از کسر مخارج گفتهشده در اختیار وزارت اوقاف
قرار میگیرد تا بر اساس مقررات قانون  1946/44وزارت اوقاف توزیع شوند(.)74
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شکل  :4-4سایت سازمان اوقاف کشور مصر

4-4444444اهداف
_ترو ی ــج فرهن ــگ اهمی ــت وقف اجتماعـــی و اقتصادی بین مســـلمانان و غیـــر و تکامل
عملکرد فرهنگی و باال بردن آ گاهی از نهاد وقف در جوامع اسالمی معاصر است.
_ بهبود عملکرد کار نهادها و افراد درزمینهی وقف و بخش سازمانهای خیریه از طریق
حمایت و پشتیبانی برای کار پروژههای مختلف وقف معاصر و پشتیبانی بنیادها.
_ هماهنگ ــی و هم ــکاری ب ــا ارگانه ــای مختلف منجملـــه وزارتخانهها ،مؤسســـات و
س ــازمانهای دولتی ،با امضای یک پروتکل همکاری مشـــترک میان همه احزاب برای
حمایت از وقف
_ نظارت مستقیم پروژههای وقفی از طریق نظارت مستقیم و توسعه سرمایه وقف ،برای
رسیدن به سطح باالیی از بهرهوری و تعالی درزمینهٔ کار وقف.
_ مطالعات و تحقیقات و تکیهبر کار جدی برای تقویت سازمان اوقاف مصر.
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_ جلب اعتماد مهرورزان و س ــرمایهگذاران در حوزه وقف با تأ کید بر اینکه پول خود را در
دس ــت افرادی که واجد شرایط و قادر به افزایش موقوفات هستند میسپارند و آنها آن
را بهخوبی در جامعه سرمایهگذاری میکنند.
_ انجام فعالیت در خصوص استقرار فرهنگ کیفیت مدیریت وقف و سرمایهگذاری آن
و توسعه توانایی ارائه خدمت توسط سازمان اوقاف مصر از طریق کار یک تیم حرفهای
و تکنولوژی مدرن(.)16
4-4444444هیئتمدیره
سازمان اوقاف از یک هیئتمدیره تشکیلشده و آن هیئتمدیره به شرح زیر است:
• سمت اعضا متشکل سازمان
 .1رئیس اداره مجلس
 .2معاون مدیرکل کمیسیون
 .3رئیس اداره مرکزی ساختوساز و مسکن
 .4رئیس اداره منطقهای وزارت اوقاف بخش
 .5رئیس فتوا از وزارتخانه اوقاف و االزهر و وزارت بهداشت
 .6نماینده رئیسجمهور از اداره کل سرمایهگذاری و مناطق آزاد
 .7رئیس مصری از اداره کل بررسی
 .8معاون بانک مرکزی مصر
 .9رئیس دستگاه اجرایی برای مسکن اجتماعی وزارت مسکن
 .10رئیس حساب نهایی از وزارت بخش مالی
 .11دبیر کل دولت محلی در وزارت توسعه محلی
 .12رئیس بخش و مستندات وزارت دادگستری امالک و مستغالت
 .13یکی از علمای اسالمی
 .14فرماندار سابق از بانک مرکزی مصر
 .15وزیر دارایی سابق
 .16رئیس هیئتمدیره سرمایهگذاری پیمانکاران عرب(.)16
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4-44444کمیتهی امور مذهبی ،اجتماعی و اوقاف
کمیتـ ـهی ام ــور مذهب ــی ،اجتماعی و اوقـــاف ،یکـــی از  19کمیتهی پارلمانی اســـت.
همت ــای این کمیته« ،مجمع ش ــورا» اســـت که کمیتـــهی مربوط به آمـــوزش و تحقیقات
علم ــی اس ــت .در دورهی  2005.2010قـــوهی مقننـــه 42 ،عضـــو مردمـــی بـــه همـــراه احمد
عمرهاش ــم (رییس س ــابق دانش ــگاه االزهر) به عنـــوان رییـــس کمیته ،در کمیتـــه بودند.
اعض ــای پارلم ــان در ابت ــدای ه ــر دورهی قـــوهی مقننه ،اعضـــای این کمیتـــه را انتخاب
میکنند(.)8
4-4444444فعالیتهای کمیتهی امور مذهبی ،اجتماعی و اوقاف
ای ــن کمیته دربارهی موضوع ــات مختلفی که از طرف مجمع مـــردم یا رییسجمهور
درخواس ــت ش ــود ،بحث و گفتگومیکنـــد .بر اســـاس آییننامهی مجمع مـــردم ،کمیته
اس ــناد قوهی مقننه ،اس ــناد حوالهای و تصمیمات اخذشده در زمینههای زیر را بررسی و
در صورت نیاز در آنها تجدیدنظرمیکند(.)8
_امور مذهبی ،وعظ ،مساجد و مکانهای مذهبی
_رفاه اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،خانواده و کودکان ،توانبخشی اجتماعی و مشکالت
_امنیت اجتماعی و آسایش اجتماعی
_سازمانهای خیریه و اجتماعی
_برنامهریزی اجتماعی ،تحقیقات اجتماعی ،پیشرفت اجتماعی
_آموزشهای شغلی ،جابهجاییها ،انتصابات
_مراقبت در جانشینیها ،خانوادههای مبارزان و شهیدان
_امور خیریه و وقف
_هر امور دیگری که مربوط به مسائل اجتماعی ،مذهبی ،اوقاف و االزهر میشود.
در دورهی قبل ــی ق ــوهی مقننه ،این کمیته  31درخواســـت از اعضای پارلمان مبنی بر
گفتگو دربارهی مسائل مذهبی و  5درخواست برای مسائل اجتماعی دریافت کرد.
کمیته مجاز اس ــت جلسات رس ــیدگی عمومی برای بحث دربارهی مطالب تشکیل
دهد و حتی ممکن اس ــت از محققان مذهبی و یا مفتیان بزرگ برای رسیدگی به موضوع
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دع ــوت کن ــد .کمیت ــه ممکن اس ــت نظـــرات مجمـــع و یـــا فتواهای مفتیـــان بـــزرگ را نیز
درخواس ــت کند .کمیته حتی ممکن است برای رایزنی به سراغ سازمانهای غیردولتی و
کارشناسان محلی نیز برود(.)8
قابلتوجهتر ی ــن فعالیت کمیتهی امور مذهبی ،اجتماعی و اوقاف ،آخرین جلســـهی
مش ــورتی بود که برای احیاء سخنرانیهای اسالمی در مصر برگزار شد .کمیته یک جلسه
از  13ژانویه تا  17آوریل  2002برای بررسی روشهای ممکن برای احیاء سخنرانیها برگزار
کرد .نتایج این جلسات بهصورت توصیههای زیر به دست آمد.
_مدرن کردن وعظها ،تبدیل آنها به صورتی مؤثرتر و مرتبطتر به موضوعات معاصر
_استفاده از استدال لهای مؤثرتر و علمیتر و پرهیز از ایجاد ارعاب در وعظها
_استفاده از مطالبی از دیگر مذاهب
_تفسیر متون مذهبی بهصورت مرتبط با عصر حاضر
_پرهیز از مباحث سیاسی در وعظها
_حفظ سازگاری در برخی مسائل حساس نظیر آزادی ،حقوق زنان و آزادی اندیشه
کمیت ــه به این نتیجه رس ــید که واعظان نقش بســـیار حســـاس و بحرانـــی را در فضای
عمومی بازیمیکنند .آنها به این نتیجه رسیدند که آموزش مناسب واعظان ،بزرگترین
مانع و بهترین راه برای رس ــیدن به برای احیاء ســـخنرانیها در کشـــور اســـت .گزارشـــات
کمیت ــه همچنی ــن پیش ــنهاد میکرد که برگزاری مراســـم جمعه را به مســـاجد بزرگ کشـــور
محدود کنند تا به این روش با کوتاهی بعضی از امامان مقابله شود(.)8
4-4444444برنامههای کمیته
•سخنرانیها

سخنرانیهای کمیته در سازگاری و هماهنگی کامل با دیگر فعاالن سیاسی اسالمی
در کشور بهخصوص االزهر و دارالفداء است(.)8
•زنان

کمیت ــه اوقاف زنان را بر اس ــاس قوانین شـــریعت حمایتمیکنـــد .همچنین کمیته
برافزایش نقش زنان در جامعه ،بهخصوص در حوزهی مشـــارکتهای سیاسی و حضور
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زن ــان در پارلم ــان تأ کی ــد دارد .در راســـتای ایـــن سیاســـت همچنیـــن از افزایـــش تعداد
کرسیهای اختصاص دادهشده به زنان در شورای مجمع مردمی به  64کرسی ،حمایت
کرده است(.)8
با بررس ــی جلسـ ـهی ملل متحد در خصوص حذف تبعیض نژادی علیه زنان ،کمیته
موارد آن را ،تا جایی که در تضاد با شریعت نباشد،قبول کرده است.
کمیته با یکی از طرحهای وزارت عدالت که مردان را در مسئلهی داشتن بیش از یک
همسر محدود میکرد ،مخالفت کرد .این طرح بیان میکرد که زن اول در حضور قاضی،
ازدواج دوم مرد با زن دیگر را قبول کند .دکترهاشم با اصرار داشت که این طرح با شریعت
ناسازگار است(.)8
•شهروندی و مشارکت

س ــازمان امور اجتماعی ،مذهبی و اوقاف ،بیان کرد که مشـــارکت سیاســـی نهتنها یک
ح ــق بلک ــه یک ال ــزام اس ــت .آنها ی ــک بیانیه صادر کـــردن که شـــهروندان را به شـــرکت در
جشـ ـنهای سیاس ــی و ش ــرکت در انتخابات تشـــویقمیکند .این وضعیت به نفع االزهر و
وزارت اوق ــاف اس ــت .در ط ــول دورهی قبلی قـــوهی مقننه یک مجادله به دلیل مســـئلهی
ش ــهروندی در رابطه با خش ــونت بین مسلمانان و بومیان مصر ،در مصر شمالی اتفاق افتاد.
دکترهاش ــم ،رئی ــس کمیته بر اتحاد بین مســـلمانان و بومیـــان تأ کید کرد .کمیتـــه نیز بهطور
رس ــمی برخوردهای بی ــن تمامی مذاهب را محکوم کـــرد و تأ کید کرد کـــه تمامی مذاهب با
اتح ــاد در کن ــار هم زندگی کنن ــد .کمیته از واعظان خواســـت که هر  2گروه را بـــه اتحاد ملی
تش ــویق کنند .البته با توجه به اینکه این موضوع به هردوی مســـلمانان و مسیحیان مربوط
میشد ،اما کمیته در احکام خود فقط به قرآن و حدیث ،بدون در نظر گرفتن کتاب مقدس
اشاره کرد(.)8
•استراتژیهای ارتباطی

ای ــن س ــازمان هیچ اس ــتراتژی ارتباطی نـــدارد؛ در حقیقت این ســـازمان برای شـــورای
مجم ــع مردم کار میکند .بنابراین س ــخنرانیها ،سیاســـتها و وضعیت این ســـازمان از
قوانین مجمع پیرویمیکند(.)8
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4-44444وزارت امور اجتماعی
ای ــن وزارت خان ــه باهدف حفاظ ــت از ابعاد اجتماعی امور کشـــور مصر ایجاد شـــد و
فعالیتهای خود را درراه خدمت به شهروندان مصری اختصاص داد .وزارت همچنین
برنهاده ــای اجتماع ــی و برخ ــی از س ــازمانها و همچنیـــن مؤسســـات خیریـــه نظـــارت و
قانونگذاریمیکند(.)112
4-4444444ایجاد مؤسسات خیریه
وزارت مجوز ایجاد مؤسسات خیریه را صادر میکند .در سال  2002وزارت یک طرح
پیشنهادی را برای قوانین و شرایط ایجاد مؤسسات خیریه ایجاد کرد و ازآنپس نهادهای
خیریه میبایس ــت بر اس ــاس این چهارچوب و با توجه بدان شـــرایط مؤسســـات خود را
ایجاد کنند.
این اساسنامه شامل بندها و تبصرههایی است که خالصه آنها بدین منوال است:
_ 2نس ــخه از اساس ــنامه ب ــر اس ــاس قوانیـــن و مقـــررات اجرایی باید تهیه شـــود و توســـط
بنیانگذاران مؤسسه بهطور صریح و شفاف تمامی جزئیات در آنها قید شود

شکل  :5-4سایت وزارت امور اجتماعی کشور مصر
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_اساس ــنامهها باید شامل اطالعات کامل مؤسســـین ،نام ،نام خانوادگی ،سن ،ملیت،
شغل و محل اقامت باشد.
_گرفتن تعهدنامه از مؤسسین به اینکه تمامی بندهای یادشده را اجرا کنند و در غیر این
صورت با مراجع قضایی پی گیری خواهند شد.
_یافت ــن ی ــک نماین ــدهی ضام ــن و پشـــتیبانی بـــرای مؤسســـه در راســـتای بیانـــات و
فعالیتهای آنان.
_گذاشتن یک وثیقهی معتبر و باارزش قانونی
_پرداخ ــت مبل ــغ  100پوند برای ایجاد هر یک از شـــعبات خود بهحســـاب صندوق
رفاه وزارت
•شروط ایجاد مؤسسه

1.1تعداد افراد فعال در مؤسسه کمتر از  20نفر نباشد
2.2داشتن اساسنامهی امضاءشده توسط مؤسسان
3.3داشتن یک مرکز قانونی مدیریتی در داخل کشور مصر
4.4عدم فعالیت مؤسسه برخالف آنچه در قراردادها ذکرشده است(.)113
•معیارهای وزارت برای ارزشگذاری مؤسسات و نهادها

وزارت در راس ــتای چش ــم اندازهای خود به دنبال متحد کردن مؤسسات و نهادها در
جهت رش ــد و ش ــکوفایی فرهنگی و اجتماعی کشـــور میباشـــد .وزارت نهایت ســـعی و
تالش خود را در جهت یکپارچه کردن تمامی مؤسسات و ایجاد اتحاد بین آنها مینماید؛
ز ی ــرا تعدد نها ده ــا و اختالفات بین آنها را عامل اصلی ضعف ســـاختار اجتماعی مصر
میدان ــد .بهطورکلی س ــازمانها و نهادهای کشـــور مصر زیر نظـــر وزارت امور اجتماعی به
دنبال ارتقاء و توس ــعهی مصر هستند .بااینحال وزارت هرساله مؤسسات و نهادهایی را
که بهترین عملکرد را از خود نشان دادهاند را تعیین و از آنها قدردانیمیکند(.)114
_صدور مجوز دریافت کمکهای مالی از خارج از کشور
که ــای مالـــی از خارج کشـــور بـــه نهادهای خیریـــه مجوز
وزارت ب ــرای دریاف ــت کم 
میده ــد .همچنین برخی معافیتهای مالیاتی که مشـــمول مؤسســـات و انجمنها
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میشود ،توسط وزارت امور اجتماعی صادر میشود.
برای صدور مجوز دریافت کمکها شروطی وجود دارد:
_ذکر کامل اطالعات اهداکننده ازجمله نام ،ارتباطات ،ملیت و ...
_ارائهی کپی صورتجلسه هیئتمدیره در خصوص کمکهایی مالی
_ارائهی صورتحس ــابهای مالی دریافتی در خصوص کمکهای مالی و اجازهی
تفتیش حسابها به مأمورین وزارت
_مطالع ــه امکانس ــنجیهای طرحهـــای کمکهـــای مالـــی درصورتیکـــه کمـــک در
خصوص هدف خاصی باشد.
_یک کپی از قرارداد مالی بستهشده با شخص اهداءکننده(.)115
4-4444444خدمات وزارت امور اجتماعی
وزارت امور اجتماعی مصر در جهت کمک به شهروندان مصری که به دالیل مختلف
در شرایط نامناسبی قرار دارند ،اقدامات و فعالیتهایی را انجام میدهد .ازجملهی این
کمکها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1.1کمک در زمانهای حوادث و فجایع غیرمترقبه
2.2کمکهای مالی به دلیل حوادث ناگوار غیرمترقبه
3.3کمک به خانوادههای مبارزان ارتش و نیروهای مسلح
4.4کمک به شهیدان و جانبازان ارتش
5.5کمک به کشاورزان در هنگام خشکسالی
6.6کمک به امرارمعاش کودکان یتیم(.)107
•کمک در زمانهای حوادث و فجایع غیرمترقبه
کمکهای مالی در هنگام حوادث ناگهانی و فجایع به مردم حادثهدیده داده میشود.
ای ــن کمکها بهصورت خانوادگی ی ــا بهصورت فردی به مردم اختصاص داده میشـــود.
برای مثال در حوادثی مانند ،س ــیل ،زلزله ،آتشسوزی ،غرق شدن ،تصادفها و  ...و در
موارد مجروح شدن و مرگ اشخاص و یا از بین رفتن اموال و داراییهای افراد کمکهای
مالی دادهمیشوند(.)108
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_روند دریافت کمک
ارائـ ـهی درخواس ــت و ش ــواهد و مدارک تأییدشـــده به یکـــی از واحدهـــای وزارت امور
اجتماعی تا حداکثر  60روز بعد از وقوع حادثه(.)108
_کمک به امرارمعاش کودکان یتیم
کم ــک ب ــه کودکان زیر  18س ــالی که نیاز بـــه تحصیلدارنـــد و به دالیل مالـــی ناتوان به
ادامـ ـهی تحصیلاند .این کمکها بهصورت بیشـــینهی  200پوند در ماه و به مدت 8
ماه تحصیلی(از اکتبر تا می) به خانوادهها داده میشـــود .البته شرط دادن این کمک
فقدان منبع درآمدی برای خانواده است(.)109
_روند دریافت کمک
برای دریافت این کمکهزینه باید درخواست کمک مالی از طرف شخص ارائه شود
و س ــپس بعد از جمعآوری اطالعات دربارهی محل زندگی و به دست آوردن اسناد و
مدارک توسط وزارت امور اجتماعی ،این خدمت به شخص ارائه میشود(.)109
_موارد مستحق کمک
1.1کودکانی که یتیم و یا اولیاء آنها نامعلوماند.
2.2کودکانی که والدینشان طالق گرفته و یا زندانیاند.
3.3کودکانی که به مدت بیش از  3سال زندانیشدهاند(.)109
•کمک به کشاورزان در خشکسالی

ای ــن کم ــک مالی ب ــه اف ــرادی ک ــه توســـط حادثـــهی خشکســـالی آســـیبدیدهاند و
محصوالت آنها از بین رفته داده میشود(.)110
_روند دریافت کمک
افراد زیر حق استفاده از این کمکها را ندارند:
1.1کارمندان دولتی یا بخش عمومی یا بخش کسبوکار
2.2صاحبان حرفه و مشاغلی که بیش از  100پوند در ماه درآمد دارند.
3.3بازنشستگانی که دریافتی آنها از بیمه بیشتر از  100پوند در ماه است(.)110
_موارد مستحق کمک
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افراد دچار شده به خشکسالی و آسیبدیده از این پدیده
•کمک به خانوادههای شهیدان و مبارزان ارتش

در ای ــن ط ــرح ب ــه خانوادههای مبارزان و ســـربازان و یـــا خانوادههایی که پدرشـــان در
اس ــتخدام نیروهای مسلح اس ــت از تاریخ شروع خدمتشـــان خدماتی ارائه میشود.
این خدمات در زمینههای مختلف(بیماری ،ازدواج ،مراســـم تشییعجنازه ،آموزش
و )...است(.)111

_روند دریافت کمک
ارائـ ـهی گواه ــی مهروموم و تأییدش ــده از واحد نظامی محل خدمـــت و ارائهی مدارک
مربوط به درخواست کمک موردنظر.

_موارد مستحق
1.1درآمد خانواده بیش از  100پوند در ماه نباشد.
2.2خانواده از نهادها و مؤسسات دیگری درآمدی نداشته باشد.
3.3مزدوج نش ــدن اعضای خانوادهی مبارز .اگر شـــخصی از اعضای خانواده از ازدواج
کند از این طرح خارج میشود(.)111
4-4444444پروژههای وزارت امور اجتماعی
وزارت امور اجتماعی مصر در جهت ارائهی خدمات به شهروندان مصری پروژههایی
را انجام میدهد که این پروژهها شامل موارد زیر میباشند:
1.1خانوادههای مولد
2.2توسعهی روستاهای نیازمند
3.3بازسازی اجتماعی مصر
4.4کارتهای هوشمند
5.5بانک اطالعاتی خانواده
6.6دریافت سؤاالت و شکایات شهروندان(.)117
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•خانوادههای مولد

اینیک ــی از پروژ هه ــای وزارت ام ــور اجتماعـــی بـــرای بهبـــود وضعیـــت اقتصـــادی
خانوادههای مصری اس ــت .در این پروژه هدف بهبود پتانسیلهای درآمدی شهروندان با
اش ــتغال آنه ــا در زمین هه ــای مختلفـــی ماننـــد ،محیطزیســـت ،صنایـــع روســـتایی و
تخصصهای دانشگاهی است.
ه ــدف از این پروژه کاه ــش فقر و بیکاری در مصر و اســـتفاده از ظرفیت خانوادهها در
جه ــت بهبود ش ــرایط اقتص ــادی و اجتماعی مصر اســـت .تمرکز این پـــروژه در زمینههای
صنایعدستی ،محیطزیست و ساخت مسکن انجام میباشد(.)118
•توسعهی روستاهای نیازمند
وزارت امور اجتماعی با بررسـ ـیهایی که در وضع موجود روســـتاهای مصر کرده است
ب ــه وضعی ــت وخیم اجتماعی آنها پی برده اســـت .در جهت رشـــد و توســـعهی شـــرایط
اجتماع ــی و وضعیت کار وزندگی مردمان روســـتاها وزارت در تالش اســـت با همکاری
نها ده ــای غیردولت ــی فعال در مصر ب ــه بهبود این شـــرایط بپردازد .یکی از ایـــن نهادها که
فعالتر ی ــن و بزرگتر ی ــن نه ــاد غیردولت ــی مصر در حوزهی کار اســـت ،مؤسســـهی روتاری
اس ــت .وزارت ب ــا همکاری این مؤسســـه ســـعی در حل مشـــکل روســـتاهای مصـــر دارد.
هیئتمدیرهی این پروژه شامل اعضایی از وزارت امور اجتماعی و اعضایی از موسسهی
روتاری میباش ــند .مجلس کشور مصر به وزارت قول داده است که بودجهی این پروژه را
تأمین کند.

اهداف پروژه ش ــامل ارتقاء آموزش ــی ،بهداشـــتی،اجتماعی و ایجاد تسهیالت رفاهی
برای زندگی بهتر مردم روستاست(.)119
•بازسازی اجتماعی مصر

وزارت امور اجتماعی مصر به دنبال ایجاد یک فضای بســـیار مناسب برای جامعهی
مصر در جهت مش ــارکت م ــردم مصر در فضـــای عمومی جامعـــه در جنبههای مختلف
اجتماعی اس ــت .برای رس ــیدن ب ــه این هدف ،وزارت بـــه دنبال ایجـــاد واحدهایی برای
ارائهی خدمات متنوع به مردم است.
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هدف از این پروژه ارائهی خدمات اجتماعی در ارتباط با نیازهای مختلف مردمی به
ش ــهروندان مصر اس ــت .ای ــن خدمات شـــامل زیرســـاختها ،منابع انســـانی و کمک به
نابهسامانیهای موجود در مصر است(.)120
•پروژهی کارتهای هوشمند

وزارت در راستای بهبود خدمات به شهروندان مصری به دنبال استفاده از کارتهای
هوشمند اس ــت .با این روش از تخلفاتی نظیر قاچاق و برخی فعالیتهای غیرقانونی نیز
جلوگیری میشود.
اهداف این پروژه عبارتاند از:
_استخراج اطالعات آماری در جهت بهبود تصمیمگیریهای الزم
_به دست آوردن اطالعات آماری دقیق برای فعالیتها
_ارائهی سریعتر و ایمنتر خدمات به شهروندان(.)121
•بانک اطالعاتی خانواده

بانک اطالعاتی در جهت شناس ــایی وضعیت اجتماعی خانوادههای مصری و برای
بهبود این ش ــرایط ایجاد ش ــد .در ای ــن پروژه در ابتـــدا خانوادهها بر اســـاس رفاه اجتماعی
یش ــوند .س ــپس نیازهای ایـــن گـــروه از خانوادهها شناســـایی میشـــود .و
دس ــتهبندیم 
درنهایت با توجه به سطح اجتماعی خانوادهها به آنان خدماتی ارائه میشود .این سیستم
همچنین یک بانک اطالعاتی قوی را در اختیار وزارت قرار میدهد که در نقشهی کشور،
نحوهی توزیع فقر و آسیبهای اجتماعی و همچنین توزیع مراکز و انجمنها و مؤسسات
ً
و چگونگ ــی ارائهی خدمات به نیازمندان کامال مشـــخص میشـــود .اجـــرای این پروژه از
سال  2006تا  2008طول کشید.
حامیان پروژه عبارتاند از:
_وزارت امور اجتماعی
_وزارت امور خارجه
_دپارتمان احوال شهری
_مرکز آمار و اطالعات کشور
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_دانشگاههای محلی
_وزارت ارتباطات
_شرکتهای اجرایی(.)122
•دریافت سؤاالت و شکایات شهروندان

این پروژه در جهت ارتباط با شهروندان برای دریافت شکایات ،سؤاالت ،پیشنهادات
و پاسخ به آنها در اسرع وقت میباشد .همچنین با استفاده از این سیستم ،گزارشات و
آمارهای ــی در جه ــت تعداد و نوع ش ــکایات در اختیـــار وزارت قرار میگیـــرد که در جهت
بهب ــود وض ــع موردنظر بس ــیار کارگش ــا میباشـــد .همچنین مشـــکالت اجرایی و دانشـــی
کارکن ــان نی ــز در ای ــن طرح م ــورد ارزیابی قـــرار میگیـــرد و از ایـــنمیتوان در جهـــت بهبود
خدمترسانی استفاده کرد(.)123
4-44444مجموعه دانشگاهی االزهر (جامعه االزهر)
ب ــا تصرف مصر توس ــط خلفای فاطمی در قـــرن دهم میالدی ،بزرگترین شـــهر جهان
عرب بانام قاهره بنیان گذاش ــته ش ــد .حکام جدید مصر که بر مذهب تشـــیع اسماعیلی
بودن ــد و خ ــود را در محاصره جهان س ــنی یافته بودند ،بـــرای مقابله بانفوذ تفکر ســـنی در
مملکت خود مسجد الجامع االزهر را بنیان گذاشتند.
ع ــدهای نام مس ــجد جام ــع االزهر را مشـــتق از لقب حضـــرت فاطمه زهرا (ســـام اهلل
علیه ــا) میدانند و منطق آن را نیز ازاینرو میتوان توجیه کرد که فاطمیان خود را فرزندان
حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) میخواندند و از سوی دیگر عدهای معتقد هستند که نام
االزهر مشتق از لقب دخت رسول اکرم (صلی اهلل علیه و آله) نبوده بلکه منظور خود واژه
االزه ــر به معنای پرتوافکنی اس ــت و چرایی آن نیز در خاص بودن این مکان در بین ســـایر
اماکن مصر است(.)67
ام ــا آنچ ــه مهمتر از فلس ــفه نا مگ ــذاری میباشـــد ،محوریت این مســـجد در تشـــکیل
بزرگترین دانشگاه جهان اسالم است .مسجد االزهر هیچگاه یک عبادتگاه عادی نبود،
بلکه محلی برای تبلیغ مذهب اس ــماعیلی ،تجمع و تفقه اســـاتید و علمای اسالمی و از
س ــوی دیگ ــر 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 شیعهمذهب به وجود آمد و قرار بود یک نظام عقیدتی
نیرومندی را از رعیا ،زارعین و ...پدید آورد تا بتواند پایگاه اجتماعی حکومت فاطمیان را
تثبیت نماید.
ام ــا با تس ــلط صالحالدین ایوبی ب ــر مصر و اســـتمرار حکومت ایوبیان ســـنی مذهب
دوران ــی تی ــره و تار ی ــک ب ــرای االزهر آغاز شـــد .ایوبیـــان مذهب رســـمی االزهر را از شـــیعه
اس ــماعیلی به مذهب سنی ش ــافعی تغییر دادند و بســـیاری از کالسهای درس االزهر را
تعطیل نمودند .آنها االزهر را بهمنزله یک قوه و ظرفیت برای توطئه علیه نظام خود جهت
بازگردان ــدن باقیماندگان فاطمیان به حکومت میدانســـتند و ازاینرو تمام تالش خود را
جهت محدود کردن االزهر به کار بسته بودند(.)67
حکوم ــت ایوبیان پ ــس از حدود یک قرن ســـلطه در قرن 13میالدی توســـط ممالیک
منق ــرض گش ــت و این اتفاق موجب شـــد که مصر و االزهـــر بار دیگر به خـــود روی آرامش
ببینند .ممالیک که آ گاه بودند اسماعیلیان بعد از یک قرن سر از خاک بیرون نمیکشند،
ب ــا آ گاهی از دش ــمنی االزهر با ایوبیان ،با پـــر و بال دادن به این جامعه زمینه توســـعه آن را
فراهم نمودند(.)66
در دوران ممالی ــک ازآنجا ک ــه به علم و دانشاندوزی توجه میشـــد ،مدارک و بناهای
گذش ــته تعمیر و بازس ــازی گردیدند و مقدمات قدرت گرفتن مجدد االزهر فراهم شـــد .با
سقوط ایوبیان و آغاز حکومت ممالیک ،بار دیگر رونق به االزهر بازگشت و سه مدرسه در
جوار آن تأسیس شد.
این روزنه امید نیز پس از مدتی با ســـلطه عثمانیها به فراموشـــی ســـپرده شد .آنها در
بدو ورود خود به مصر و فتح قاهره تمام شهرها را غارت کردند ،غارتی که ضربهای شدید
ب ــه االزه ــر زد .حکوم ــت عثمانی همچـــون ایوبیـــان از ترس تبدیلشـــدن االزهر بـــه کانون
طرف ــداران رژیم س ــابق ،اکثر کالسهای درس آن را تعطیل و حتی پارهای از اســـاتید را به
تبعید فرستاد(.)66
ام ــا پ ــس از مدتی عثمانی ــان دریافتند کـــه مصر را با آن وســـعت جغرافیایـــی و کثرت
جمعیت ــی ،نمیتوانن ــد ب ــا صرف ات ــکا به بـــازوی نظامـــی کنترل کننـــد .ازایـــنرو در قرن
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17میالدی س ــمت ش ــیخ االزهر توس ــط حکام عثمانی پدیـــد آمد .از همـــان دوران االزهر
توانست دوران اوج خود را از حیث علم و معرفت آغاز کند و تبدیل به پناهگاه دانشمندان
و عالمان جهان اسالم و جویندگان علم شود.
ً
با افول قدرت امپراطوری عثمانی ،االزهر عصری کامال نوین را به خود دید و آن اشغال
مصر توسط مسیحیان بود.
در قرن 18میالدی فرانسویان توانستند مصر را به تصرف خود درآورند .حضور و سلطه
فرانس ــویان ،االزهر را با ش ــیوه نوین آموزش و علوم پیشرفته غربی آشنا کرد .در همین زمان
ناپلئ ــون ک ــه توانس ــته ب ــود با جلب نظـــر علمـــای االزهر ،قاهـــره را بـــه تصرف خـــود درآورد
"انستیتوی مصر" را تأسیس و تعداد زیادی از متخصصان فرانسوی را جهت ارائه نظریات
فنی به این مؤسسه اعزام کرد.
دوران فرانس ــویان نیز در س ــال  1882میالدی با اشغال مصر توسط انگلستان به پایان
رس ــید و عصر استعمار مصر آغاز شد .اســـتعمار مصر توسط انگلیس ،االزهرنشینان را به
فکر واداش ــت و موجب ش ــد ای ــن مرکز دســـتخوش تحوالت جـــدی ســـازمانی و علمی-
مذهبی ش ــود .در این دوره محمد عبده ،امام االزهر که رابطه عمیقی با سیدجمالالدین
اسدآبادی داشت خواهان تنظیم برنامه درس ثابت شد تا جایگزین روش پراکنده گذشته
گردد و برگزاری امتحانات و آزمونها را نیز مهم قلمداد کرد.
پسازاین اقدام نیز در اواخر قرن 19میالدی در االزهر مرکزی با نام دارالعلوم برای تربیت
ّ
معلم ــان و همچنی ــن کتابخانه االزهر با جمعآوری هزاران کتاب تأســـیس شـــدند .علوم
جدید موردنیاز مصر وارد نظام آموزشی االزهر شد ،در راستای این تحوالت مدرسه قضات
نیز ضمیمه االزهر گشت تا در آن به مطالعه قوانین شریعت پرداخته شود(.)66
در اوایل قرن بیستم دانشگاه االزهر طبق تصویب دولت بهعنوان مجموعهای علمی و
اسالمی باهدف تبیین ،بررسی و نشر میراث اسالمی رسمیت یافت .در دهه چهارم قرن
 20می ــادی اس ــاس و س ــازماندهی االزهـــر از یـــک محفل ســـنتی به دانشـــگاهی امروزی
متحول ش ــد و آموزشه ــای نوین علمـــی ،ازجمله تخصصهای پزشـــکی ،مهندســـی،
ریاضیات ،شیمی ،اقتصاد و  ...در زمره آموزشهای دانشگاهی االزهر قرار گرفتند.
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شکل  :6-4مسجد االزهر

هماکن ــون االزه ــر بزرگتر ی ــن و عالیتریـــن مؤسســـه دینی جهان اســـام با ســـه بخش
اصلی است:
1.1دانشگاه االزهر
1
2.2مجمع پژوهشهای اسالمی
3.3فرمانداری.)66( 2

شکل :7‑4ساختار سازمانی مجموعه االزهر
 .1مجمع بحوث االسالمیه
 .2مشیخه االزهر
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4-4444444دانشگاه االزهر
تمرکز اصلی این دانشگاه بر روی تحصیالت عالی و پژوهشهای مربوط به خود االزهر
اس ــت اما در کنار آن رش ــتههای فیزیک ،پزشـــکی و مهندســـی نیز تدریسمیشـــوند .با
اعمال تغییرات ساختاری اداری و علمی ،االزهر متحول و به شرح زیر نظاممند شد:

شکل :8-4لوگوی دانشگاه االزهر

الف)ش ــورای عال ــی االزهر که در حقیقت وظیفـــه تصمیمگیری و هدایـــت االزهر را بر
عهده دارد و متشکل از اشخاص زیر است:
امام اکبر که از آن بهعنوان ش ــیخ االزهر نیز یاد میشـــود ،وظیفه مدیریت کل مجموعه
االزهر را بر عهده داش ــته و همچنین رئیس شـــورای االزهر اســـت .انتخاب شـــیخ االزهر از
سال  1329توسط بزرگان االزهر صورت میگرفت و فرآیند آن بهگونهای بود که بزرگان االزهر
از بی ــن خود س ــه نف ــر را انتخ ــاب میکردند و ریاســـت جمهـــوری از میان آنان یـــک نفر را
برمیگز ی ــد ،ول ــی بهتدریج این روند تغییـــر یافت و امروز رئیسجمهور اقـــدام به انتخاب و
نصب یک نفر از بزرگان االزهر مینماید(.)66
_دبیرکل شورای عالی امور اسالمی
_رئیس دانشگاه
_وکیل االزهر
_مشاور حقوقی
_دبیرکل مجمع پژوهشهای اسالمی
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ب) نهادهای تحت کنترل شورای عالی االزهر
1.1کتابخان ــه :در اواخر قرن  19میالدی در االزهر توســـط شـــیخ محمدعبده ،امام االزهر
ایج ــاد ش ــد .هماکن ــون در این کتابخانـــه بیش از نیم میلیون نســـخه کتـــاب موجود
میباش ــد که بالغ بر  40هزار نس ــخه آن ،کتب خطی و نادر است .کتابخانه االزهر به
ّ
المصریه مطرح میشود.
عنوان دومین کتابخانه بزرگ مصر بعد از دارالکتب
2.2مجل ــه االزهر :از دیگر اقدامات این دانشـــگاه چاپ مجله "نور االســـام" که از آن به
مجل ــه "االزهر" نیز یاد میش ــود ،در نیمه نخســـت قرن  20میالدی اســـت .این مجله
اخبار ،خطبهها ،مقالههای قرآنی و مسائل جهان اسالم را مورد بررسی قرار میدهد.

شکل  :9-4دانشگاه االزهر

3.3کمیته فتوا :یکی از نهادهای تحت امر شـــورای عالی االزهر کمیته فتوا است که در
نیمه نخس ــت قرن  20میالدی به دســـتور مصطفی المامقی ،شـــیخ وقت االزهر و به
منظور صدور فتوا و حل ش ــبهات شـــکلگرفته است .این کمیته متشکل از رئیس و
12عض ــو از چه ــار فرقه مش ــهور اهـــل تســـنن و همچنیـــن دارای شـــعبات متعدد در
استانهای مختلف است.
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 4.4پژوهش ــکده تحقیق ــات اس ــامی :ایـــن پژوهشـــکده وظیفـــه برگـــزاری همایشها،
کارگرو هه ــا و کمیس ــیونهای تحقیقاتـــی را برعهده دارد .درعینحال به چاپ و نشـــر
تألیفات فقهی و تدارک کنفرانسهای ســـاالنه میپـــردازد .در این مجموعه مدیریت
جداگانهای نیز موجود است که به ترجمه ،چاپ و نشر قرآن کریم نظارت دارد.
5.5اداره مرکزی مؤسس ــات االزهر :این بخش متشـــکل از معاونـــان متعدد در حوزههای
آموزش ــی ،خدمات ــی و  ...اس ــت کـــه وظیفـــه اداره امـــور داخلـــی االزهـــر و خدمـــات
دانشجویی را بر عهده دارند.
مجموعههای آموزش ــی -علمی این دانشگاه در دو قسمت مردان و زنان تشکیلشده
و در ش ــهرهای مختلف دارای ش ــعبه است .رشـــتههای تحصیلی با توجه به تواناییها و
ظرفیتهای جنسیتی تخصیصیافتهاند .همچنین این دانشگاه دارای مقررات خاصی
برای پذیرش دانش ــجو بوده و هرس ــال هزاران دانشـــجوی خارجی در رشـــتههای مختلف
برای پذیرش در این دانشگاه اقدام میکنند.
همانطور که گفته شد دانشگاه االزهر در اکثر رشتههای تحصیلی به جذب دانشجو
میپردازد اما دراینبین رشتههای عقاید ،تفسیر ،فقه ،حدیث و ادبیات ،محوریت دارند.
مهمترین دروس ــی که در طول تاریخ االزهر ارائهشدهاند ،عبارتاند از :علوم قرآنی ،تفسیر،
فقه و اصول ریاضیات ،علم حدیث ،ادبیات و کالم ،عقاید ،منطق و فلســـفه ،هیئت،
قضا ،طب ،داروسازی ،فیزیک ،اخالق و عرفان.
عالوه بر رش ــتههای دانش ــگاهی نظری و عملی ،هنر و پارهای از حرفهها نیز موردتوجه
این دانش ــگاه میباش ــند که البته آموزش و تعلیم آنان در راســـتای اهداف مذهبی االزهر
اس ــت .حرفههایی همچون قرائت قرآنّ ،
فن خطابه و وعظ ،خوشنویســـی ،شـــعر و سرود،
تذهیب ،جلدسازی کتاب و ّ
صحافی ازجمله فنون موردنظر االزهر است(.)69
تمامی رش ــتههای دانش ــگاهی و هنـــری در االزهر بهطور تخصصی در دانشـــکدههای
مختلف این دانشگاه که به ترتیب زیر است ،تدریس میشود:
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جدول  :1-4دانشکدههای دانشگاه االزهر

دانشکدههای فقه مدار
دانشکده فقه و قانون اسالمی
دانشکده الهیات اسالمی
دانشکده دعوت اسالمی
دانشکده اصول دین
دانشکده شریعت اسالمی

دانشکدههای ادبیات
و صرف و نحو

دانشکدههای علوم نوین

دانشکده دندانپزشکی
دانشکده زبان عربی
دانشکده اقتصاد
دانشکده مقاالت عربی دانشکده آموزش و پرورش دانشکده مهندسی
دانشکده کشاورزی
و اموی
دانشکده علوم
دانشکده پزشکی
دانشکده زبان و ترجمه دانشکده روانشناسی

دانشگاه االزهر در راستای تقویت جایگاه علمی -مذهبی خود عالوه بر سازمان دادن
به فعالیتهای علمیاش ،ارتباط علمی خود را از حالت درونســـازمانی و درونمرزی به
فرام ــرزی و ف ــرا س ــازمانی درآورده اس ــت .ایـــن دانشـــگاه در حـــال حاضـــر بـــا بســـیاری از
دانشگاههای جهان اسالم منجمله حوزههای علمیه شیعه ارتباط دارد.
از سوی دیگر در این سالها ،دانشگاه دست به ایجاد ارتباط میان االزهر و سایر نقاط
جهان با اعمال برنامههای گوناگونی ازجمله فرســـتادن هیئتهایی برای نشـــر اطالعات
صحی ــح و دقیق درباره اس ــام ب ــه کشـــورهای مختلف همچـــون چین ،ژاپـــن ،آفریقای
جنوبی و  ...زده اس ــت .همین سطح از ارتباطات موجب پیدایش ّ
تنوع مذهبی ،زبانی،
ن ــژادی اس ــاتید و دانش ــجویان االزهر شـــده بهگونـــهای که رواقهـــا ،ایوانهـــا و دروازههای
ساختمانهای االزهر با عناوین اقوام و ملل مختلف نامگذاری گردیدهاند.
دانش ــگاه االزهر مرکزی مختص تحصیل و تدریس زنان تشکیل داده است که از آن با
نام دانشگاه دختران االزهر یاد میشود .این مرکز بزرگترین مرکز مخصوص آموزش زنان در
مصر است.
دانش ــجویان علوم دینی از کش ــورهای اســـامی بهصورت بورســـیه و آزاد در دانشـــگاه
االزهر مشغول به تحصیل میش ــوند .الزم به ذکر است دانشگاههای مصر امتحان ورودی
بنام کنکور ندارند و معدل هر فرد تعیینکننده رشته تحصیلی او در دانشگاه است(.)69
دانشجویان خارجی که گواهی متوسطه االزهر از مؤسسات االزهر یا معادل آن را داشته
باش ــند ب ــا رعایت ورودی همتایان مصـــری و در محدوده تعداد دانشـــجویانی که برای هر
دانش ــکده معین گردیده اس ــت ،واجد شـــرایط ثبتنـــام در دانشـــکدههای فنی ،علمی و
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نظری هستند.
دانش ــجویان خارجی که گواهی معـــادل دارند مطابق تصمیمـــات کمیته معادلیابی
یش ــوند و برای ورود به دانشـــگاه االزهر باید شرایط زیر را در نظر داشته
دانش ــگاه ثبتنام م 
باشند:
ً
_مدرک این دانشجویان باید اخیرا کسبشده باشد.
_تعداد دانش ــجویان خارجی برای ثبتنام در دانشکدهها نباید از  %10تعداد دانشجویان
مصری ثبتنامشده در هر دانشکده فراتر رود.
_دانش ــجویان خارجی در دانش ــکدههای پزشـــکی ،دندانپزشـــکی ،شـــیمی و مهندسی
پذیرفته نمیشوند مگر با موافقت ریاست دانشکده.
_دانش ــجویان خارجی که بورس ــیه نیســـتند ،هزینههای آموزشـــی را خودشـــان پرداخت
میکنند( .الزم به ذکر اس ــت که فقط به دانشجویان دانشکدههای الهیات ،زبان عربی
و مطالعات اسالمی عربی،شیخ و طلبه اطالق میگردد و شیخ االزهر از فارغالتحصیالن
این دانشکده انتخاب میگردد).
4-4444444مجمع پژوهشهای اسالمی
دومین بخش ــی اصلی االزهر بعد از دانشـــگاه ،مجمع البحوث االســـامیه است .این
مجمع دارای فعالیتهای علمی و پژوهشـــی بوده و هرساله به اعزام صدها مبلغ بهجای
ج ــای جهان میپ ــردازد .مجمع البحوث االســـامیه با گردهم آوردن بیـــش از  60متفکر و
دانشمند بزرگ سنی ،از مهمترین مراکز بسط و انتشار فتوای جهان تسنن است.
1

4-4444444فرمانداری
فرمانداری نیز بخش س ــوم این دانشگاه است که مکتب و دفتر شیخ االزهر محسوب
شه ــای متعددی ازجمله مؤسســـات االزهر اســـت که شـــامل مراکز
یش ــود و دارای بخ 
م 
آموزش ــی دبس ــتانی تا پیشدانش ــگاهی االزهر اســـت و بیش از 5میلیون دانشآموز در این
مراکز ازهری تحصیلمیکنند تا به دانشگاه االزهر وارد شوند.
در مصر آموزشوپرورش و آموزش عالی رایگان اســـت .وزارت آموزشوپرورش مسئول
 .1مجمع البحوث االسالمیه
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امور آموزشی در سطوح مختلف تعلیمی است .مهمترین مرکز آموزش دینی ،االزهر است.
در مش ــیخه االزه ــر مرکزی به ن ــام اداره کل آموزش مقدماتی وجود دارد که مســـئول آموزش
مرحله ابتدایی اس ــت و  6س ــال به طول میانجامد .شـــاگردان با  5ســـال ســـن ،وارد این
مرحله میش ــوند و با تکمیل دوره که شـــامل حفظ  20جزء قرآن و یک جزء علوم مذهبی،
زبان و علوم جدید است ،گواهینامه ابتدایی االزهر را کسب میکنند .بعدازآن وارد مرحله
آموزش راهنمایی میش ــوند که مدت این مرحله  3ســـال اســـت و در این دوره جزءهای
باقیمانده از قرآن وی جزء موضوعات مذهبی ،عربی و فرهنگی که مناســـب ســـطح آنان
اس ــت را حفظ میکنند .مرحله بعد آموزش دبیرستان (ثانویه) است که مدت آن 3سال
بوده و درس هر رش ــته ،هنر و ادبیات ،علوم و ریاضیات برگزار میگردد و به افراد موفق در
پای ــان گواهینامه عمومی االزهر اعطا میشـــود .دارندگان این مدرک میتوانند به دانشـــگاه
االزهر راه پیدا کنند .تعداد دانشآموزانی که به این مدارس واردشدهاند در جدول پیوست
آورده شده است(.)69
4-4444444وظایف و اهداف االزهر
ازجمله مهمترین اهداف االزهرمیتوان موارد ذیل را ذکر نمود:
 .1محافظت از شریعت اسالمی و اصول و فروع آن و حفظ زبان عربی و نشر آن
 .2تربیت دانشمندانی برای آموزش علوم دینی و زبان در آموزشگاهها و مدارس
االزه ــر در جامع ــه مصر دارای وظایفی تعریفشـــده اســـت که ماهیت ذاتی و فلســـفه
وجودی خود را درگرو انجام این وظایف میداند .ازاینرو به اهم این وظایف اشاره میشود:
_آم ــوزش :با توجه به توضیحات فوق مســـلم اســـت که اصلیترین وظیفه االزهر مســـئله
آموزش و تعلیم علمای آینده اهل سنت است.
_صدور فتوا :یکی از بخشهای اصلی جامع االزهر بخش آ کادمی تحقیقات اسالمی 1و
کمیت ــه فتوا اس ــت .االزهر بر خود واجـــب میبیند که از طریق این بخشها به ســـؤاالت
ش ــرعی و اس ــتفتائات مردم را پاس ــخ دهد؛ از سوی دیگر یکی از مســـئولیتهای االزهر
صدور فتواهای رسمی مورد خواست دولت به مرکز داراالفتا است.
_نقشآفرین ــی سیاس ــی :االزهر از آغاز تأســـیس خود همواره نوعی نقش سیاســـی داشـــته
مجمع البحوث االسالمیه 1. -
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اس ــت و همیش ــه نیز حکام محلی با چشـــم طمع بهمنظور اســـتفاده ابزاری ازآنجهت
توجی ــه ایدئولوژیک خود ن ــگاه میکردهاند .از همیـــن رو بود که فاطمیـــان از االزهر توقع
داش ــتند تا پایههای مذهب اس ــماعیلی را محکم کند و پس از آنان نیز ســـاطین سنی
همین توقع را به نفع مذهب رسمی خود داشتند .االزهر تا آخرین ایام حکومت عثمانیان
افتانوخیزان این توقعات را برآورده میکرد اما با اشغال و استعمار مصر توسط بیگانگان
مس ــیحی ماهیت االزه ــر از یک نی ــروی دارای تعامل با حـــکام ،بهنوعی تبدیـــل به مرکز
اپوزیسیون گشت .اوج این رهبری را میتوان در فتوای مقاومت مقابل فرانسویان توسط
"عبداهلل ش ــرقاوی" شیخ االزهر در جواب تجاوز فرانسه به مصر در قرن 18میالدی دید.
اما مقاومت علیه فرانس ــویان آخرین نقشآفرینی سیاســـی االزهر نبـــود؛ بلکه این مرکز با
صدور فتواهای سیاس ــی نقش عمدهای را در تحوالت سیاســـی مصر ایفاء کرده است
که یکی از مهمترین آنها فرمان جهادی بود که در ســـال  1947میالدی در مورد قضیه
فلسطین و اشغالگران صهیونیستی از سوی االزهر صادر شد و موجب گردید گروههای
جهادی وارد جامعه مصر شوند.
_تبلی ــغ :همچون هر نهاد مذهبی ،االزهر نیز مســـئول تبلیغ و ترویج مذهب رســـمی خود
است .ازاینرو در االزهر نهادی با عنوان مجمع بحوث االسالمیه تشکیلشده تا مبلغان
و س ــخنرانان فارغالتحصی ــل جه ــت تبلیـــغ و ترویـــج مذهب رســـمی االزهر بـــه مناطق
مختلف اعزام شوند.
_نظارت :دانشگاه االزهر کار نظارت بر نشر قرآن کریم را بر عهده دارد .همچنین نظارت بر
نشر و انتش ــارات و نیز گزارشنویسی برای کتابهایی که موضوعات آنها در ارتباط با
تعالیم و آداب اسالمی باشد ،بر عهده االزهر است(.)69
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جدول  :2-4مأموریت دانشگاه االزهر

فلسفه وجودی

تبیین ،بررسی و نشر میراث اسالمی
_آموزش و تعلیم مبلغان و عالمان آینده اهل سنت
_پاسخگویی به سؤاالت شرعی و استفتائات مردم
_صدور فتواهای رسمی برای کل جامعه
_ترویج و تبلیغ قرآن و عقاید اهل سنت
_اعزام مبلغان به مناطق مختلف جهان
_نظارت بر نشر قرآن و کتب مرتبط با تعالیم اسالمی

خدمات

مخاطبان

مسلمانان

حوزه جغرافیایی

جهانی

ارزشهای سازمانی

حضور فعال در مسائل سیاسی و نقشآفرینی در مواقع حساس

مأموریت این شورا در جدول زیر آورده شده است(:)69
جدول  :3-4مأموریت شورای عالی امور اسالمی وزارت اوقاف مصر

فلسفه وجودی

خدمات

_ترویج و تبلیغ دین اسالم بهصورت محلی و بینالمللی
_ایجاد و توسعه روابط فرهنگی و مذهبی بین مصر و جهان
_انتشار مقاالت دورههای آموزشی و فرهنگی به زبان عربی و زبانهای دیگر
_ارائه یک تفسیر ساده و ترجمه خوب برای قرآن
_جستجوی احادیث ،دستهبندی آنها و ارائه توضیحات برای جزئیات آنها
_تالش برای کمک به مردم برای حفظ قرآن و تلفظ صحیح آن در کشورهای اسالمی
_ارائه مقاالت در رابطه با میراث اسالمی به گونه علمی و کاربردی
_انتشار دایرهالمعارف در تمامی علوم اسالمی
_بررسی وضعیت مسلمانان و انتشار اطالعات مربوط به آن
_همکاری با دیگر شوراهای کشورهای دیگر که اهداف و مأموریتهای یکسانی
داشته باشند.
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خدمات

_انتش ــار ی ــک مجله اس ــامی به ز ب ــان عربی ب ــا ترجمه ،ب ــرای بعضـــی از مقاالت
چاپشده در قاهره
_شناساندن اسالم به سراسر جهان ،شناسایی و ردیابی ادعاها و تحریفها

مخاطبان

_مسلمانان
_سایر مذاهب مردم جهان

حوزه جغرافیایی جهانی
ارزشهای
سازمانی

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

4-44444مؤسسات خیریه در مصر
نها ده ــای غیردولت ــی مذهب ــی بی ــش از  %30از نهادهـــای غیردولتـــی مصر را تشـــکیل
میدهند .فعالیت این نهادها ش ــامل ادارهی مســـاجد ،یتیمخانهها ،کلینیکها و مراکز
مراقبت و همچنین تدریس و آموزش قرآن اســـت .منابع درآمدی این مؤسســـات شـــامل
زکات ،کمکه ــای مال ــی مردم ــی و صدقات میباشـــد .اولیـــن نهاد غیردولتـــی مصر که
درزمینهی خیریه فعالیت میکرد در  1878ایجاد شد.
در  1928حس ــن البن ــا گ ــروه اخوان المســـلمین را بنیانگـــذاری کرد کـــه بهعنوان یک
س ــازمان غیردولت ــی در مص ــر ثب ــت شـــد .در دهههـــای  1930و  1940ایـــن ســـازمان درگیر
فعالیتهای خیریه و امور اجتماعی بود .ســـاخت مدارس ،بیمارستانها ،یتیمخانهها،
کم ــک ب ــه فق ــرا و  ...از اقدامات این گـــروه بود .در ســـال  1948این گروه شـــامل  40000نفر
نیروی فعال بود .این گروه به تش ــکیل کمپینهای مختلف در راســـتای کمک به مردم در
حوادثی مانند سیل و زلزله و مارالیا و دیگر بحرانها میپرداختند(.)8
در دههه ــای  1950و  1960جم ــال عبدالناصـــر بـــه محـــدود کردن فعالیت ایـــن گروهها
پرداخت .وزارت همبس ــتگی اجتماعی به کنترل شـــدید بر روی این سازمانها پرداخت.
س ــپس در زمان انور س ــادات آزادی بیشـــتری به این ســـازمانها داده شـــد و حمایتهای
بیشتری از آنان به عمل آمد .در  1970بیش از  %35نهادهای غیردولتی ،نهادهای اسالمی
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ً
بودند .تقریبا یکچهارم نهادهای موجود ،شاخههایی از  4نهاد اصلی در مصر بودند .این
نهادهای اصلی ،انصارالس ــنه المحمدیه ،دعوت الحق ،العشـــیره المحمدیه و الجمعیه
الش ــرعیه بودند .در 1980و 1990وزارت همبســـتگی اجتماعی برخـــی از هیئتمدیرههای
س ــازمانها را تغیی ــر داد و برخ ــی از آنها را به دلیـــل فعالیتهای سیاســـی توقیف کرد .در
دهـ ـهی 1990وزارت اوقاف مصر برای محـــدود کردن فعالیتهای نهادها کنترل مســـاجد
کشور را از دست نهادها خارج کرد و بهطور مستقیم بر آنها نظارت کرد(.)8
مؤسس ــه الجمعیه الشرعیه از سال  1912شـــروع به فعالیت کرده است .در ابتدا تمرکز
خود را برس ــاخت مس ــاجد منعطف ک ــرده بود و از ابتدای تأســـیس تاکنون  6000مســـجد
س ــاخته اس ــت .بعدها فعالیتهای خود را گســـترش داد و در حـــوزهی ارائهی خدمات
اجتماع ــی ،خدم ــات مذهب ــی و رفاهـــی مانند ،آمـــوزش واعظـــان و تشـــکیل کمپینها،
حوزههای مذهبی ،یتیمخانهها و معلوالن و دختران جوان فعالیت کرد(.)8
مؤسس ــه انصارالسنه المحمدیه در  ،1926گروهی از اعضای الجمعیه الشرعیه از این
س ــازمان ج ــدا ش ــدند و یک نه ــاد دیگر به نـــام انصارالســـنه المحمدیه را تشـــکیل دادند.
اختالفات س ــازمانی و ایدوئولوژیکی بین این  2گروه تا به امروز باقیمانده اســـت و دولت
نیز از این اختالفات در جهت تضعیف کردن  2گروه استفاده میکند.
س ــازمان انصارالس ــنه خود را بهعنوان یک ســـازمان اصالحطلب ســـلفی ســـنی معرفی
میکند .این س ــازمان ادارهی  1500مس ــجد را در اختیار دارد و در  235شعبه با متوسط 100
نفر در هر ش ــعبه در سراس ــر مصر گس ــترده شـــده است .شـــعبههای این ســـازمان در مناطق
محروم واقعشدهاند و بیش از  %75از این شعبهها در مناطق روستایی هستند .این سازمان
همواره در اتهام فعالیتهای افراطیگری بوده اســـت .در سال  1990شیخ عبدالعزیز فیقی
رئی ــس س ــازمان و  18نفر از اعضای دیگر ســـازمان به اتهام ارتباط با فعالیتهای سیاســـی
دس ــتگیر شدند .این س ــازمان از طریق پرداختهای اعضای خود و همچنین کمکهای
مالی داخلی و خارجی انجمنهای اسالمی از قطر و کویت حمایت میشود(.)8
فعالیتهای سازمان حیات السنه:
_ساخت مساجد
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_تدریس قرآن و صدور فتواهای مذهبی
_برگزاری جشنها و سخنرانیهای مذهبی
_ادارهی مؤسسات آمورش دهندهی واعظان
_جمعآوری زکات
_مراقبت از یتیمان و زنان بیوه
_ارائهی خدمات پزشکی به فقرا در مراکز پزشکی وابسته به سازمان
_انتشار مجالت ماهانه
_ارائهی کمکهای مالی به فقرا(.)8
_نهادهای غیردولتی نوظهور در مصر
در دههی گذشته سازمانهایی در مصر ظاهر شدند که با سازمانهای گذشته تفاوت
داش ــتند .این س ــازمانها از مذهب بهعنـــوان یک انگیزش و تحریک بـــرای فعالیتهای
ً
خ ــود اس ــتفاده میکنند ولی فعالیتهای آنان صریحا مذهبی نیســـت .این ســـازمانها،
مس ــاجد را کنترل نمیکنند و فعالیتهای آنان شـــامل تدریس دروس مذهبی و برگزاری
یش ــود .این مؤسسات دیگر از واژه ســـنتی خیریه استفاده نمیکنند
جشـ ـنهای دینی نم 
بلکه از واژههای جایگزین توس ــعه ،ایجاد ظرفیت و توانمندسازی استفاده میکنند .این
س ــازمانها دیگر به مباحث سیاسی و سخنرانیهای حاشیهای نمیپردازند و تمرکز خود
را بر کمک به مردم فقیر و انجام فعالیتهای اجتماعی منعطف میکنند(.)8
مؤسسه رساله یکی از بزرگترین نهادهای اسالمی مصر است .بیش از  100000داوطلب
و  4500کارمند در  42ش ــعبه در سراس ــر کشور فعالیت میکنند .این مؤسسه از  1999و از
دانش ــکدهی مهندس ــی دانش ــگاه مصـــر شـــروع بـــه فعالیت کـــرد .ایـــن مؤسســـه از طریق
کمکهای مالی مردمی تغذیه میشود .همچنین این مؤسسه با شرکتهای مختلف در
ارتباط است و در جهت برنامههای تبلیغاتی خود از این شرکتها استفاده میکنند(.)8
انجمن سازندگان زندگی متشکل از  13انجمن است که نام و مقررات یکسانی دارند.
ای ــن انجمنها در داخل و خارج مصر کار میکنند .این انجمن توســـط یک واعظ بســـیار
مش ــهور مصری به نام عمر خالد در س ــال  2004تأســـیس شـــد .تمامـــی فعالیتهای این
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انجمنها زیر نظر عمر خالد انجام میشود.
اهداف و فعالیتهای این انجمن شامل:
_پرورش یک نسل با ایجاد نقش مؤثری در زندگی
_استفاده از ایمان در جهت رشد معنوی کشور
_افزایش امید به زندگی در میان جوانان
_افزایش توانایی جوانان در جهت توسعهی اجتماعی کشور(.)8
پروژههایی که در حال حاضر توسط انجمن در حال اجرا هستند شامل:
_کمپین مبارزه با برهنگی
_پروژهی جمعآوری لباس و هدایای ماه رمضان
_پروژهی توسعه سواد کامپیوتری
_پروژهی وبسایت فناوری سازندگان زندگی
_پروژهی بازسازی ساختمانها و سقفها
_پروژهی گروههای سالمت
_پروژهی کمپینهای مبارزه با سیگار
_پروژهی توسعهی صنایع کوچک
_پروژهی آموزش ترک تحصیل کنندگان(.)8
قاه ــره با  18میلیون نفر جمعیت ،با یک تراکم جمعیتی باال و محدودیت منابع و کار
شدید روبرو است.
وضعیت کودکان در این کش ــور بســـیار فاجعهبار اســـت .مصر  8میلیون کودک زیر 5
سال دارد .نرخ مرگومیر مادران و آمارهای طالق و ازدواجهای غیررسمی بسیار باال است
و به همین نسبت آمار کودکان بیسرپرست رو به افزایش است(.)40
بهط ــور رس ــمی  6500یتیم در  238مرکـــز قانونی در مصر نگهداریمیشـــوند .به دلیل
وجود مراکز ثبتنشده و غیرقانونی آمارها بیشتر از این تعداد به نظر میرسند.
بهطورکلی سازمان ملل آمار یتیمها در دنیا را  150میلیون تخمین زده است .این عدد
در مصر بین 500هزارتا  1میلیون تخمین زدهشده آنها از فالکت و بدبختی است(.)40
بهطورکلی  22000مؤسسهی خیریه در مصر به ثبت رسیده است(.)88
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ب ــه دلیل عدم هماهنگی بین مؤسســـات موجود و همچنین تعداد بســـیار زیاد آنها،
این مؤسسات از ضعف ساختار و بودجه رنج میبرند .امامان بزرگ بر ادغام این مؤسسات
تأ کید میکنند و این مس ــئله را راهی برای حل مشـــکالت میدانند .مؤسسات خیریه در
مص ــر باه ــدف زدای ــش فق ــر و کم ــک بـــه نیازمنـــدان و بهبـــود ســـطح زندگـــی مـــردم مصر
تشکیلش ــدهاند و همچنی ــن در این مســـیر به فکر پیشـــرفت اقتصـــادی و رفاهی و تمدن
کشور نیز هستند(.)50
4-44444مؤسسهی الجمعیهالشرعیه
تاریخ تأسیس این مؤسسه به سال  1912میالدی برمیگردد .در آن زمان امام بزرگ شیخ
محمود محمد خطاب السبکی ،این مؤسسه را ایجاد کرد( .)79رد پای الجمعیه الشرعیه
در حدود  3000شعبه در سراسر کشور دیده میشود .این مؤسسه بهعنوان مهمترین مؤسسه
خیریهی اس ــامی ازلحاظ قدرت اجتماعی سیاســـی در مصر میباشد و بیشترین سهم از
خدمات اجتماعی اسالمی در مصر را در اختیار دارد .آمارهای رسمی از این گروه بهسختی
به دس ــت میآید اما برخی منابع معتقدند که کنترل  332مســـجد در اختیار این مؤسســـه
میباشد .رهبر مؤسسه در سال  20 ،2005برابر این رقم ،یعنی چیزی در حدود  6000مسجد
را اعالم کرد .این مؤسسه همچنین اعالممیکند که  43مرکز برای آموزش واعظان و 1154
مرک ــز حف ــظ قرآن را که به  70هزار پس ــر و دختر آموزش میدهد دارا میباشـــد .این مؤسســـه
همچنین خدمات کفنودفن را به خانوادههای نیازمند مصری میدهد(.)13
مهمترین زمینهای که ،اهمیت الجمعیه الشـــرعیه در آن احســـاس میشـــود زمینهی
پزش ــکی میباشد .این مؤسسه ش ــامل گروه تخصصی عمل چشم ،آندوسکوپی ،دیالیز،
مرک ــز س ــوختگی ،بیمارس ــتان مراقب ــت از بیماران ســـرطانی و یک مرکز شـــیمیدرمانی در
سراسر مصر میباشد .این مرکز همچنین شامل تعدادی از مراکز تخصصی برای نگهداری
ن ــوزادان زودرس در اس ــتانهای بحیره ،قاهره ،جیزه ،قلیبیه ،مانوفیا ،فیوم ،کفرالشـــیخ،
س ــوهاچ و سایر استانها میباشد .بیمارستان «المزه» در نزدیکی قاهره ،جواهر مراکز تولد
مؤسس ــه میباشد که  150کودک زودرس را تحت پوشـــش دارد .عالوه بر این مراکز درمانی
ً
پیش ــرفته ،صدها کلینی ــک کوچک (معموال کلینیکهای  1یـــا  2اتاقهی چندمنظوره با
کارمندان پارهوقت) در سراسر مصر زیر نظر الجمعیه الشرعیه وجود دارد(.)13
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شکل  :10-4سایت مؤسسهی خیریه الجمعیه الشرعیه

الجمعی ــه الش ــرعیه به طور گس ــترده به کمکهای مردمی متکی اســـت .بســـیاری از
کمکهای مالی مؤسس ــه از طریق ثروتمندان مصری که به دنبال اهداء کردن اموال خود
هس ــتند ،فراهم میش ــود .ازآنجاییکه نام مؤسسهی الجمعیه الشـــرعیه در میان مصریان
بسیار پرآوازه است ،خیرین به این مؤسسه برای اهدای اموال خود اعتمادمیکنند(.)13
درحالیکه برخی از کارکنان پش ــتیبانی (پرستاران ،تکنسین ،دستیاران اداری) بهطور
تماموقت در مراکز کار میکنند اما برخی از دکترها و متخصصان به دنبال منافع شخصی
در این مراکز هس ــتند .مدیریت کلینیکها ســـعیمیکنند با این عوامل برخورد کنند اما
آوردن دکت ــر و متخصص جدید باتجربه و آشـــنا بـــه بیمار یهای منطقهای کاری بســـیار
دشوار و به معنای شروع کار از ابتدا است(.)13
همچنین الجمعیه الش ــرعیه از سال  2004کاروانهای پزشکی را به سراسر مصر اعزام
میکن ــد .این کاروانها دو ب ــار در هفته به مناطق محروم میروند کـــه معادل  43000مورد
معاینه در سال میشود.
موارد دش ــوار و نیازمند دس ــتگاههای تخصصیتر (مانند عملهـــای جراحی و  )...به
بیمارستانهای مجهزتر فرستادهمیشوند.
پروژههای مؤسسه عبارتند از:
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الف) پروژههای اجتماعی

_مراقبت از کودکان یتیم
_اشتغال مادران کودکان یتیم
_حمایت از دانش آموزان فقیر
_تسهیل ازدواج دختران یتیم
_مراقبت از معلوالن مسلمان
_طرح سوادآموزی بزرگساالن
_حفظ قرآن
_ساخت قبرستان
_ساخت مدارس و مهدکودک
_مراقبت از کودکان یتیم
در س ــالهای  2014و  2015می ــادی ،آمارهایی از خدمات و عملکرد مؤسســـه صادر
شد که در زیر به آنها اشاره میشود.
در  27اس ــتان و در میان  3489شـــعبه و تعدادی از کمیتهها شامل  202082تخت،
بیش از  385000کودک یتیم تحت پوشـــشهای پزشـــکی ،فیزیکی ،آموزشـــی ،معنوی و
فکری مؤسسه قرارگرفتهاند .همچنین:
_تعداد یتیمان پروژهها 540000 :نفر
_تعداد بیوههای تحت پوشش 250000 :نفر
_مقدار گردش مالی :بیش از  1/8میلیارد پوند در سال ( 700میلیارد تومان)
_مقدار هزینهی تدارکات ماه رمضان در  1428هجری قمری 11/500/000 :پوند
_ارزش پتوهای دادهشده در سال 1428هجری قمری 5/500/000 :پوند
_قیمت گوشتهای دادهشده در عیداالضحی سال 1428هجری قمری 6/300/000 :پوند
_این پروژه در  3000شعبه اجراشده
_برگزاری جلساتی برای یتیمان در کالسها و برای مادران در مساجد
_خدمات صدها نفر از پزشکان ،داروســـازان ،متخصصان،و مربیان صنایعدستی برای
یتیمان در استانهای مختلف(.)22
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شکل  :11-4پروژهی حمایت از کودکان یتیم و خیابانی

•پروژهی اشتغال مادران کودکان یتیم

این پروژه دارای  3هدف است:
1.1تبدیل مادران فقیر به مادران قادر به کسب درآمد.
2.2تقلید از کش ــو رهای جنوب ش ــرق آسیا برای ایجاد صنایعدســـتی کوچک و توسعهی
اقتصاد کشور.
3.3ارائهی یک محصول ارزان برای مصرفکنندگان.
س ــود حاص ــل از فعالیتهای انجامشـــده صرف ،حقـــوق مادران و توســـعه این پروژه
میشود.
تعداد کس ــانی که در این پروژه مشـــغول هستند 1034 ،مادر با درآمد  3پوند برای هر
لباس دوختهش ــده اس ــت .دس ــتگاههای دوخت بهصـــورت رایگان در اختیـــار مادران
قرار میگیرد(.)23
•حمایت از دانش آموزان فقیر

در این پروژه مؤسسه ،مسئول فراهم کردن شرایط جسمی ،روحی و فیزیکی برای درس
خوان ــدن ک ــودکان فقیر میباش ــد .همچنیـــن ارائهی وســـایل مدرســـه ،لبـــاس ،پرداخت
ش ــهریه،و تهیهی مواد غذایی و گوش ــت در عید قربان برای دانش آموزان فقیر بخشـــی از
مأموریت مؤسسه است.
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شکل  :12-4پروژهی اشتغال مادران کودکان یتیم

ای ــن حمایته ــای مال ــی از  9596خانـــواده و  13210دانشآمـــوز در  18اســـتان انجام
شده است(.)24
این مراقبتها شامل:
_مراقبتهای پزش ــکی :مراقبتهای کامل پزشکی و تشخیص و پیگیری بیمار یهای
دانش آموزان تا درمان کامل آنها.
_مراقبتهای آموزش ــی :پیگیری برنامهی درسی و مدرسهی دانشآموز تا یادگیری کامل
مباحث مذهبی ،اخالقی ،درس ــی و رفتاری و تشویق دانش آموزان به ادامهی تحصیل
و برطرف کردن تمام موانع الزم برای تحصیل آنها.
_مراقبت از خانواده :ایجاد ارتباط با خانوادهها برای ارتقاء فرهنگ و آدابورسوم و پیوند
خانوادهها با مسجد و تشویق آنها به کسب علم و خواندن نماز به همراه همدیگر(.)25
•تسهیل ازدواج دختران یتیم

در این پروژه ،برای تسهیل در ازدواج دختران نیازمند به آنها در تهیهی جهیزیه کمک
یش ــود .کمکها از قبیل ارائهی (اجاق ،وســـایل آشپزی ،ماشـــین لباسشویی ،پارچه و
م 
یش ــود .همچنین یک سری جلسات آموزشی برای دختران در جهت
لباسهای الزم) م 
یادگیری مس ــائل دینی ،عبادت ،فقه ،مسائل زندگی زناشویی و وظایف همسر در ازدواج
تشکیل میشود .این پروژه در  25استان اجرا میشود .از آغاز پروژه  50083مورد کمک به
ارزش  31.5میلیون پوند ارائهشده است(.)27
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•مراقبت از معلوالن مسلمان

شکل  :13-4مراقبت از معلوالن مسلمان

در ای ــن پ ــروژه ب ــه ارائهی خدمات و وســـایل به معلولیـــن فقیر و نیازمند پرداختهشـــده
اس ــت .در این پروژه  4276نفر با هزینهی  17/1میلیون پوند در  25اســـتان مورد حمایت
قرار گرفتهاند(.)26
•طرح سوادآموزی بزرگساالن

این پروژه از س ــال  1996برای ریشـ ـهکن کردن بیســـوادی آغاز شـــد و دروس در 643
کالس ارائه میش ــدند .تعداد فراگیران در آن ســـال به  9581نفر رســـیدند .در حال حاضر
یش ــود و تاکنون بیش از  25000نفر توانســـتهاند که تحصیالت
 7366کالس درس ارائه م 
خود را تکمیل و وارد دانشگاه شوند .این پروژه در  25استان در حال اجراست(.)28
•حفظ قرآن

مؤسسه برای رشد فرهنگ ترتیل قرآن و واردکردن اصول قرآنی و اسالمی در بطن جامعه
اقدام به ایجاد مراکز حفظ قرآن کرده است.
_شرایط مدارس
1.1باید کالسها در مساجد و یا محلهای مرتبط به آن باشد.
2.2داشتن مدرسی که مسلط به حفظ قرآن باشد.
3.3تعداد دانش آموزان کمتر از  50نفر نباشد( .چه از فقرا و چه اغنیاء)
4.4عدم اختالط دختران و پسران
این پروژه در  17استان در  279شعبه و برای  21444نفر انجامشده است 10793 .نفر
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از این افراد فقیر و  10651نفر از غیریتیمان بودند(.)29
•ساخت قبرستان

در مصر باگذش ــت زمانبر هزینههای کفنودفن افزوده میشـــود .بسیاری از مردم فقیر
که در تأمین هزینههای زندگی خود نیز مشکلدارند توانایی برآمدن از هزینههای تدفین را
ندارند .مؤسس ــه در ح ــال ایجاد یک قبرســـتان  10هزارتایـــی رایگان مانند قبرســـتان بقیع
عربستان برای فقراست(.)30
•ساخت مدارس و مهدکودک

{هدف از ساخت مهدکودکها
_انتقال تدریجی کودک از جو خانواده به مدرسه
_ارتقاء ذهنی ،جسمی و احساسی کودکان
_آشنا کردن کودکان با مفاهیم قرآنی و ادعیه
_ارتقاء سطح فرهنگی ،اجتماعی کودکان
_آشنایی کودکان با ّفناوری و کامپیوتر
_تقویت حواس پنجگانهی کودکان
_ارتقاء توانایی تمرکز و تفکر

_ایجاد یک رابطهی صمیمی با کتاب
{اهداف مدارس در دوران ابتدایی و راهنمایی
_باال بردن سطح آ گاهی دانش آموزان با شرکت در سخنرانیها و سمینارها
_بهبود سطح برنامهی درسی آنها

_مراقبت آنها از مشکالت روانی ،استرس ،اضطراب
_آم ــوزش مهارتهای گوناگون (ریاضیات ،انگلیســـی ،عربـــی ،هنر ،مطالعات
اجتماعی و  )....به آنها(.)31
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ب) پروژههای پزشکی

_مراقبت از نوزادان نارس
_واحد دیالیز
_واحد تومور و سوختگی
_کاروان پزشکی
_واحد رادیولوژی
_واحد لیزر چشم
_واحد آندوسکوپی دستگاه گوارش
_واحد مراقبتهای ویژه
_مراقبت از نوزادان نارس
_آغاز پروژهی مراقبت از کودکان نارس
این پروژه از س ــال  1999در  6محله و حدود  8ســـال پیش اولین مرکز در قاهره شروع به
کارکرد .در حال حاضر  8واحد از مراکز در قاهره و سایر استانها ساختهشدهاند و  6واحد
در حال ساخت هستند.
همچنین مراکز به دستگاههای پیشرفتهای مجهز شدهاند .ازجمله:
1.1دستگاه استریلیزهی خون کودکان
2.2دستگاه پیشرفتهی تنفسی
3.3دستگاه نوردرمانی
4.4تخت نوردرمانی
5.5دستگاه هوشیاری
6.6دستگاههای انتقال پالستیکی یکبارمصرف(.)34
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شکل  :14-4بخش نگهداری کودکان زودرس در بیمارستان خیریه الجمعیه الشرعیه

دو واحد بزرگ در قاهره در حال ساخت هستند .یکی در میدان جیزه برای نگهداری
از  80ک ــودک ک ــه نزدیک به بهرهبرداری اســـت و دیگـــری در منطقهی شـــبرالخیمه نیز که
آنهم دارای ظرفیت 80کودک میباشد.
دیگر واحدهای در دستساخت:
1.1بیمارستان قدس با ظرفیت  80کودک در منطقهی کبری در استانهای غربی
2.2واحد اسماعیلیه با ظرفیت  40کودک
3.3واحد بنی سویف با ظرفیت  40کودک
4.4واحد فیوم با ظرفیت  40کودک
همچنین مؤسسه سعی دارد در هر سال  4واحد جدید را ایجاد کند(.)32
_برنامههای مرکز
1.1برنامههای آموزشی فشردهای در خصوص کودکان نارس که برای آموزش پزشکان و
پرستاران ارائه میشود.
2.2دورهی آموزشی برای پزشکان و پرستاران برای آشنایی با مبارزه با عفونت و آلودگی
3.3برنامهی آموزشی برای تشویق مادران به تغذیهی کودک با شیر مادر
4.4برنامهای برای مبارزه با نابینایی کودکان زودرس
5.5برنامهای برای تشخیص بیمار یهای قلبی ژنتیکی
6.6برنامهای برای تشخیص موارد ژنتیکی نیازمند جراحی کودکان(.)33
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_کمپینهای حمایت از کودکان زودرس
طبق آمارهای س ــال  36 ،2009هزار مرگومیر کودکان ،از مجموع  167هزار تولد وجود
داشته است .همچنین هزینههای درمان این کودکان بسیار باال میباشد .بهطور یکه
در بیمارس ــتانهای خصوص ــی  1000پونـــد برای هرروز گرفته میشـــود و پروســـهی این
نگه ــداری چندی ــن م ــاه ط ــول میکشـــد .طبـــق آمارهـــا بیـــش از  %11/7از کـــودکان
متولدشدهی مصری با مشکالتی در هنگام تولد مواجهمیشوند .این یعنی چیزی در
حدود  245هزار کودک در سال .این آمار نیازمند توجه بسیار ویژهای میباشد(.)35
•واحد دیالیز
این مرکز قویترین مرکز دیالیز ش ــرق آسیای میانه است .تمامی تجهیزات با دقت باال
و بس ــیار پیش ــرفتهاند و مهمت ــر از آن این اســـت کـــه ارائـــهی خدمات برای رضـــای خدا و
بهصورت رایگان انجام میشود .به همین دلیل در میان مسلمانان بسیار مشهور است.

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

در ابتدا گزارش ــات پزش ــکی فرد توسط پزشک مطالعه میشود و نامهای به مرکز ارسال
یش ــود .قبل از ورود لباسها بیمار شســـته میشـــود .همچنین هزینههـــای تغذیه و ...
م 
بیمار نیز توسط مرکز تأمین میشود.
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آمار مرکز مؤسسه الجمعیه الشرعیه شامل  6410جلسهی دیالیز کلیه است (.)36
•واحد تومور و سوختگی

بیمارستان احمد عرابی برای پذیرش بیماران سوختگی و تومورها ایجاد شده است.
ای ــن بیمارس ــتان ش ــامل  25تخت برای شـــیمیدرمانی اســـت و روزانه  30تـــا  50مورد را
پذیرش میکند.
تاکنون  3978جلس ــه دیالی ــز و  9590مورد رادیوتراپی در این مرکز ثبتشـــده اســـت.
همچنین  40تخت نیز برای موارد سوختگی اختصاص دادهشده است که تاکنون 278
موردپذیرش و  118عمل جراحی پالستیک در این مرکز انجامشده است(.)44
•کاروان پزشکی

این کاروانها از سال  2004شروع به کارکردند .نحوهی فعالیت این کاروانها بهصورت
رفتن به تمام استانها به ترتیب و به همراه تمامی متخصصان در هر جمعه میباشد .این
متخصصان بیماران خاص را در صورت نیاز به تجهیزات پیشـــرفته تر به بیمارستانهای
خودشان منتقلمیکنند.
در حال حاضر  96کاروان با نرخ  2کاروان در هفته به مناطق مختلف خدمتدهی
میکنن ــد .میانگی ــن تع ــداد کاروانه ــا  43200کاروان در ســـال اســـت .متوســـط تعداد
انتقاله ــا به بیمارس ــتان مصطفی برای رادیولوژی  2100مـــورد و برای عمل جراحی 2000
مورد بوده است(.)45
_فعالیتهای بخش پزشکی
در میان مهمترین کارهای انجامشده در بخش پزشکی به موارد زیر اشاره میشود:
_کاروان پزش ــکی خارج ــی :این کاروان به کمک به کشـــو رهای فقـــرزده و محتاج
کمک که از بیمار یهای مزمن و همهگیر رنج میبرند کمکمیکند.
نه ــای اس ــتانی داخل ــی :این کاروانهـــا به همـــراه نیروهـــای متخصص و
_کاروا 
مش ــاوران مجرب ب ــه مناطق محروم و فقیر ســـفرمیکنند و بیمـــاران را بهرایگان
درمان و در صورت نیاز آنها را به بیمارستانهای مجهزتر منتقلمیکنند.
_برنامـ ـهی دیالی ــز :در ای ــن برنامه بیمارانـــی را که نیازمنـــد دیالیز هســـتند را پس از
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ثبتنام به مرکز درمانی جیزه منتقل و تحت درمان قرار میدهند(.)45
•واحد رادیولوژی

این مرکز با اموال زکات ساخت هش ــده است و نظارت بر آن توسط نخبگان و محققان و
استادان دانشگاهی به نامی سپردهشده است .این مرکز دارای تجهیزات زیر میباشد:
_امآرآی و سیتیاسکن
_سونوگرافی
_سونوگرافی قلب
_اشعهی رگها و شریانات
_اورولوژی(.)46
مراکز منیا ،مصطفی و سوهاج ،در طول سال  19450 ،2015مورد را شامل  7656مورد
سیتیاس ــکن 3000 ،م ــورد ام ــواج س ــونوگرافی 179،مـــورد ماموگرافـــی (امواج تشـــخیص
توموره ــا) 1028 ،مورد نوار مغزی 755 ،مورد نوار عصبی 5272 ،مورد امواج بیمار یهای
خاص ،در کارنامهی خود ثبت کرده است(.)46
در س ــال  5721 ،2014اش ــعهی عادی 8040 ،مورد اشـــعهی ایکس مقطعی12847 ،
مورد اشعات مغناطیسی 368 ،مورد امواج رگها وشریانات ثبت شد.
شرح خدمات شامل  140مورد استفاده از اشعه بهصورت زیر میباشد:
_ 40مورد اشعهی مغناطیسی در روز با هزینهی  300پوند که در ماه 360000پوند میشود.
_ 50مورد سیتیاسکن در روز با هزینهی  150پوند که در ماه  225000پوند میشود.
_ 50مورد اشعه ایکس در روز با هزینهی کلی  150000پوند در ماه(.)46
•واحد لیزر چشم

این مرکز ارائهدهندهی خدمات به بیماران فقیر بهصورت رایگان میباشـــد و متوســـط
تعداد پذیرش بیمار در آن  40مورد در روز است.
این مرکز ش ــامل :س ــالن پذیرایی ،ماژول اســـکن ،واحد عکسبرداری از چشـــم ،واحد
سونوگرافی ،اتاق لیزر و دستگاه اندازهگیری قطر عدسی چشم است .مراحل درمان (فتیله
گذاری ،برش و درمان با لیزر انجام میشود.
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با توجه به هزینههای باالی درمان بیمار یهای چشمی ،این مرکز برای کمک به درمان
بیماران بیبضاعت بهصورت رایگان ساختهشده است(.)47
•واحد آندوسکوپی دستگاه گوارش

ب ــا توجه ب ــه اینکه منطقـ ـهی کفر الشـــیخ منطقهای با نرخ شـــیوع بـــاالی بیمار یهای
گوارش ــی و گس ــترش قابلتوج ــه بیمار یهـــای کبد اســـت ،مؤسســـه بـــه فکـــر ایجاد یک
بیمارستان تخصصی در این زمینه در استان کفرالشیخ افتاد .این مرکز به دستگاه تزریق
مری نیز که قیمت آن 340000پوند بود ،مجهز گردید.
این بیمارستان در سال  2006ایجاد و بهصورت رایگان به خدمت به فقرا پرداخت .در
ای ــن بیمارس ــتان نهتنها ب ــه واریس مری ،بلکـــه به بیمار یهـــای معده ،زخم اثنی عشـــر و
تومو ره ــای معده،بهصورت رایگان پرداخته میشـــود 2 .اتومبیل آمبوالنس نیز در این مرکز
بهصورت  24ساعته کار میکنند(.)48
•واحد مراقبتهای ویژه
این واحد در سال  2013با  15تخت و مجهز به دستگاههای پیشرفته در جیزه تأسیس
ش ــد .هزینهی تأس ــیس آن  2.25میلیون پوند بود .در ســـال گذشـــته  144مورد اورژانسی
بهصورت رایگان در این مرکز خدمتدهی شدند(.)49
ج) پروژههای توسعهای

_تصفیهی آب آشامیدنی
_تولید و توزیع نان رایگان
_پرورش بز
_کسبوکارهای کوچک

•پروژهی تصفیهی آب آشامیدنی
مؤسس ــه ب ــرای تأمی ــن آب آش ــامیدنی روســـتاهای محـــروم ،تاکنـــون  85کارخانـــهی
تصفیهی آب تأس ــیس کرده اس ــت که این آب بین  700ایستگاه توزیعمیشود .این پروژه
 7میلیون پوند( 2/7میلیارد تومان) هزینه داشته است .هر کارخانه امکان تصفیهی 24
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هزار لیتر آب در روز را دارد که  12000نفر از این آب استفادهمیکنند .بهطورکلی  150روستا
در حاشیهی شهرها و نزدیک به  10میلیون نفر از منافع این آب بهرهمندمیشوند(.)80
•پروژهی توزیع نان رایگان
ن ــان یکی از مهمترین اجزای س ــبد کاالی خانوار را ،چـــه در خانوادههای فقیر و چه در
ً
خانوادهه ــای ثروتمند تش ــکیلمیدهد .بحران نان در قســـمتهای مختلف مصر کامال
مشهود است و دالیل بسیاری برای این موضوع وجود دارد:
_قیمت نان
_طمع نانواییها
_عدم وجود عدالت در توزیع نان
_وجود آرد اختصاصی (.)81

در راس ــتای کمک به بحران نان در مصر ،مؤسســـه به ایجاد  28مرکز توزیع نان برای
کودکان یتیم و خانوادههای بس ــیار فقیر در اســـتانهای مختلف مصر پرداخته اســـت.
 6000ق ــرص نان در روز در این نانواییها تولید میشـــود و  1200خانواده را تحت پوشـــش
خود قرار داده است(.)82
•پرورش بز

این پروژه در روستاهای بسیار فقیر که اعضای خانوادههایشان در شرایط بسیار بغرنج
زندگی میکنند اجرا میشود .در این پروژه ،خانوادههایی که هیچ منبع درآمدی ندارند به
خانوادههای دارای درآمد تبدیلمیشوند .مؤسسه به هر خانوار  4رأس بزمیدهد و سپس
محصوالت آن را از آنها خریداری کرده و در محلهای دیگر به فروش میرساند(.)83
•اهداف پروژه

تبدی ــل خانوادهه ــای فقیر ب ــه خانوادههای مولـــد و همچنین تولیـــد محصوالت دامی
بهگونهای که خأل غذایی کش ــور نیز از بین برود .برای مثال این پروژه در یک روســـتا با 50
خانوار فقیر و  200رأس بز در حال اجراست .تعداد کل بزهای موجود در این پروژه هماکنون
 34065رأس میباشد(.)83
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•پروژهی ایجاد کسبوکارهای کوچک

در ای ــن پ ــروژه به افراد نیازمند جو ی ــای کار ،یک وام بدون ضامن و بـــدون بهره به مبلغ
 5000پوند داده میشود و بهصورت قسط  100پوند در ماه از شخص دریافت میشود .این
پروژه در حال حاضر در  8استان در حال اجراست .پروژههای ایجادشده مربوط به فروش
وس ــایل و تجهی ــزات ،ل ــوازم خانگ ــی ،خریدوفـــروش ماهـــی و غـــذا و  ...هســـتند .حجم
سرمایهگذاری در این پروژه  5.3میلیون پوند است(.)84
کمکهای مالی عبارتند از:
در کنفرانس ــی که در مصر برگزار ش ــده بود به واقعیات و چشـــماندازهای امور خیریه در
مصر پرداخته ش ــد .امام بزرگ در سمینار بر این موضوع که مؤسسات خیریه هیچ کمکی
از خارج مصر دریافت نمیکنند تأ کید کرد.
 22000مؤسسـ ـهی خیریه در مصر به ثبت رسیده اســـت .مؤسسهی الجمیعه الشرعیه
هیچگون ــه کمکی از خ ــارج از مصر دریافت نمیکند .این مؤسســـه تمـــام درآمد خود را از
مردم مصر به دس ــت میآورد .هرکس ــی در هر ســـطح طبقاتی به مؤسســـه کمکمیکند.
اغنیا ،متوسطها و حتی فقیران در حد توان خود به ما کمکمیکنند(.)50
ب ــه دلیل عدم هماهنگی بین مؤسســـات موجود و همچنین تعداد بســـیار زیاد آنها،
این مؤسس ــات از ضعف ساختار و بودجه رنج میبرند .امام بزرگ بر ادغام این مؤسسات
تأ کید کرد و این مسئله را راهی برای حل مشکالت خواند.
همچنین امام بزرگ به حمایت مؤسســـه از برخی زمینههای آموزشـــی و عملی ،تأ کید
کرد .حمایتهای آموزش ــی ش ــامل  1030مرکز حفظ قرآن 51 ،مرکز آمادهســـازی واعظان و
آم ــوزش قرائت توس ــط اس ــتادان االزه ــر به بیـــش از  25000دانشـــجو ،میشـــود .همچنین
حمایتهای عملی در زمینههای پزشکی ،بهداشت ،کمک به فقیران و یتیمان ،ازدواج
دختران یتیم و  ...میباشد.
این مؤسس ــه همچنی ــن برای تأمین مالی برخی از پروژههای خـــود از درآمدهای زکات
اس ــتفادهمیکند .البته این مؤسس ــه ،درآمدهای زکات را برای پروژههای خاصی که فقرا
ب هش ــدت به آنها نیازمندند مانند بیمارســـتانها و مراکز پزشـــکی استفادهمیکند و برای
پروژههای دیگر خود از طریق صندوق وقف ،تأمین مالی میشود(.)83
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•کمپینهای جمعآوری پول

که ــای مردمی ،کمپینهایی را تشـــکیلمیدهد و این
مؤسس ــه برای جمعآوری کم 
کمپینها را در سراسر کشور ظاهرمیکند .این کمپینها فقط در رابطه با موضوعات خود
میتوانند فعالیت کنند و تداخل موضوعی بین کمپینها وجود ندارد.
مؤسسه برای ایجاد کمپینها ،جوانان را در هر استان جذبمیکند و آنها را آموزش
میدهد و از آنها در داخل کمپینها استفادهمیکند.
مؤسس ــه تنها در بخش کمپینهای پزشکی قصد دارد در سال جاری  50میلیون پوند
درآمد جمعآوری کند(.)86
وزارت همبس ــتگی اجتماع ــی مجوز ایجاد کمپینهای جمعآوری پول را به مؤسســـه
الجمعیه الشرعیه داد .این مجوز برای جمعآوری کمکهای مردمی از ابتدای سال 2015
تا س ــومین ماه  2016صادرش ــده است و قرار اســـت مبلغی به میزان  50میلیون پوند در آن
جمعآوری شود .وزارت شرط این مجوز را وجود شفافیت کامل در جمعآوری مبالغ بیان
کرده و از مؤسسه خواسته است که مبالغ را بهدقت بررسی و حسابرسی کند(.)87
•فتوای استفاده از زکات برای هزینههای بیمارستانی

مسئولین مؤسسهی الجمعیه الشرعیه در راستای کسب درآمد بیشتر برای امور خیریه
و اختصاص دادن آن به فقرا از دانشگاه االزهر درخواست صدور فتوایی در جهت صحیح
بودن استفاده از زکات برای امور پزشکی کردند .مسئولین مؤسسه اعالم کردند که درآمد
حاص ــل از زکات تنها صرف امور مربوط به خدمات پزشـــکی و مخارج بیمارســـتان برای
ویز ی ــت رایگان بیماران فقیر خواهد شـــد .امامان االزهر با این شـــرط کـــه اموال زکات تنها
صرف امور پزش ــکی شود ،این عمل را مجاز دانســـتند و فتوای آن را صادر کردند .امامان
ً
بیان کردند که  8دس ــته هستند که قانونا سزاوار استفاده از زکاتاند و بیماران فقیری که
نیازمند درمان و مراقبت هستند نیز شامل این گروههامیشوند.
وزارت همبس ــتگی اجتماع ــی مجـــوز ایجـــاد کمپینی بـــرای جمـــعآوری زکات را به
الجمعیه الشرعیه برای جمعآوری یکمیلیون پوند صادر کرد .همچنین وزارت همبستگی
بر ش ــفافیت در جمعآوری زکات توس ــط االزهر تأ کید کرد و این امر را برای اعتماد بیشتر
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مردم به این فرآیند عنوان کرد .وزارت بدینجهت از مؤسســـه خواست که در جمعآوری
زکات از رسید و مهر استفاده کند و اعداد و ارقام را با وزارت در میان بگذارد(.)85
4-44444مؤسسه رساله
4-4444444مقدمه
ای ــن مؤسسـ ـه یک مؤسسـ ـهی غیرانتفاعـــی در مصر اســـت که بهعنوان یک شـــبکهی
اسالمی جوانان نیز فعالیتمیکند« .رساله» شامل گروهی از مؤسسات خیریه است که
هدف اصلی آن کمک به کودکان مصری است .دکتر شریف عبدالعزیز مؤسس این مرکز
خیریهی جوان محور و پیش ــرو اس ــت که از  1999بهعنوان یک واحد دانشگاهی کوچک
برای فعالیتهای اجتماعی در دانش ــکدهی مهندســـی قاهره شـــروع به کارکرد .مؤسســـه
خیریه «رساله» ،اولین مؤسسه بر پایهی کمکهای داوطلبانه در مصراست که به کودکان
در یتیمخانهها کمکمیکند(.)72
4-4444444تاریخچه
رساله ،در  1999بهعنوان یک جنبش دانشجویی در دانشگاه قاهره و تحت سرپرستی
ش ــریف عبدالعزیز تأسیس شد .سپس در سال  2000بهعنوان یک مؤسسهی خیریه شروع
به کارکرد .این مؤسس ــه با حضور  250000داوطلب و در  67شـــعبه در سراسر مصر در حال
فعالیت است .آنها در  31حوزه در راستای کمک به جامعهی مصر فعالیتمیکنند.
ای ــن فعالیتها ش ــامل مراقب ــت از یتیمان ،کمک بـــه نابینایان ،ناشـــنوایان ،کودکان
استثنایی ،اهدای خون ،کمک به فقرا و آموزش تحصیلی میشود(.)52
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شکل  :16-4سایت مؤسسه خیریه رساله در مصر

شکل  :17-4پرا کندگی شعبههای مؤسسه رساله در مصر
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در س ــال  2005شعبههای دیگری از این مؤسسه (مهندسین ،معادی ،مصر جدید6 ،
اکتبر ،مدینه النصر ،حلوان ،المقطم ،اسکندریه و  )...شروع به کار کردند که حداقل 24
فعالیت خیرخواهانه توسط هزاران مرد و زن و کودک در آن انجام شد(.)52
در س ــال  2006اولی ــن بیمارس ــتان خیریهی این مرکز شـــامل تعداد زیـــادی از خدمات
مانن ــد (زنان و تولیدمثل ،مغز و اعص ــاب ،روانی و عصبی ،تغذیـــه و فیزیوتراپی ،دندان،
بینی و گوش ،جراحی ،استخوان) بهطور  24ساعته تأسیس شد.
در س ــال  2011فاز دوم بیمارس ــتان شـــامل اتاق عمـــل و محل اقامت مجهـــز به آخرین
دستگاهها و سیستمهای پیشرفته برای مبارزه با عفونت و مراقبتهای بهتر از بیماران و
همچنین شامل هتل و محل بازی کودکان ،تأسیس شد(.)52
4-4444444فعالیتها
_مراقبت از یتیمان :هر شعبه در حدود  25یتیم را تحت نظر دارد و از آنها مراقبت میکند.
_مراقب ــت از نابینای ــان :عالوه بر کمک به هزاران نفر از نابینایـــان نیازمند ،کتابهایی در
پش ــده و نوارها و ســـیدیهایی را برای آمـــوزش آنها در
خط ــوط بریل ب ــرای آنها چا 
اختیارشان قرار دادهاند .به لطف مؤسسه بسیاری از نابینایان مدارک کارشناسی ارشد
و دکترای خود را گرفتهاند.
_مراقبت از ناش ــنوایان :ارائـ ـهی دورههای کامپیوتری به آنهـــا ،همچنین آموزش اصول
مذهبی ،کمکهای پزش ــکی و فرصتهای شـــغلی ،عالوه بر ارائـــهی تفریحاتی مانند
سفر و جشنها.
_مراقبت از تواناییهای ویژه
_کمک به خانه و خانوادههای نیازمند
_سازماندهی لباسهای دستدوم منصفانه
_تدریس خصوصی رایگان
_بانک خون
_بازیافت
_مراقبت پزشکی
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_مراقبت از کودکان خیابانی
_مراکز آموزشی (سواد  /کامپیوتر  /زبان)
_ظرف خیریه
_کارهای خیریه
_کاروان
_مؤسسه خیریه بازدیدکنندهی صنعت دست
_تبلیغات
_حراجی
_سرطان کودکان
تالش برای درمان و نگهداری از کودکان ســـرطانی در جهت رســـاندن کودکان به امید
و آرزوهایشان و داشتن زندگی بهتر در آیندهی خود(.)53
_مرکز پیامهای بهداشتی
ای ــن مرک ــز در س ــال 2004افتت ــاح شـــد .مرکز شـــامل یک گروه از پزشـــکان ،یک ســـری
بیمارس ــتان و یک س ــری آموزشهای تخصصی پزشکی میشـــود .این مرکز تنها در سال
 2010بیش از 56هزار مراجعه داشته است.
طبقهبندی مراکز پزش ــکی بر اساس ،کیفیت سیســـتمها ،سطح دکترها و هزینههای
درمانی انجام میشود(.)54
_کاروانهای روستایی
عرضـ ـهی کمک و دادن یارانه به روســـتاهای زیرخط فقر در اســـتانهای مصر و بهبود
زیرساختهای اساسی برای هر روستا.
عرضهی کمکهای بلندمدت به تمام روستاهای فقیر در جمهوری مصر و توسعهی
روستاها تا مناسب شدن وضع روستا.
پرورش یک نس ــل و گروه داوطلب از فرماندهان برای تحریک و تشویق جامعهی خود
در جهت کسب مهارت(.)56
_تبلیغات تجاری
با اس ــتفاده از نمایش ــگاههایی که در مراکز تجاری ،باشـــگاهها ،دانشگاهها،بانکها و
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یش ــود ،پیامهای ما بـــه عموم انتقـــال مییابد .همچنین فـــروش بعضی
بازاره ــا برگ ــزار م 
محص ــوالت ،ازجمل ــه دس ــتمالهای تبلیغاتـــی به گســـترش پیام فعالیتهای مؤسســـه
کمکمیکند .این فعالیتها توسط گروهی از داوطلبان انجام میشود(.)57
_پروژه فعالیت تش ــویق خانوادههای مصری به ایجاد کســـبوکارهای کوچک از طریق
آموزش به آنها و همچنین در قالب ارائهی وامهایی برای شروع کسبوکارهایی مانند
صنایعدس ــتی و  ...و همچنی ــن ارائـــهی فرصتهـــای شـــغلی مناســـب بـــه اعضـــای
خانوادهها.
_پروژه فعالیت فقط بهعنوان یک کار خیر محســـوب نمیشود بلکه شامل توسعه کار در
یک گسترهی وسیع و افزایش کارایی و درآمد خانوادهها با استفاده از وامهای بدون بهره
برای ایجاد کسـ ـبوکارهای کوچک میشود .این سیستم موجب پیشرفت و توسعهی
خانواده و به دنبال آن جامعه میشود.
_فعالیتهای کارآفرینی شامل  3بخش میشود (کسبوکارهای کوچک ،اشتغالزایی
و آموزشوپرورش متخصص)
_گرو هه ــای مرتب ــط نیز به این صورت تقســـیممیشـــوند (گـــروه پذیرش ،گـــروه مطالعات
امکانسنجی ،کمیتهی اکتشاف ،کمیتهی پیادهسازی ،کمیتهی نظارت)
_در دورهی گذشته  50پروژه در شاخههای مختلف انجامشده است.
_نقش فعالیتهای واسطهای نیز در اشتغالزایی و پیدا کردن شغل بهصورت تبلیغاتی
وج ــود داش ــته بهطور یکه در دورهی گذشـــته  250نفـــر در قاهره و جیزه مشـــغول به کار
ش ــدند .کار آنها ش ــامل تولید صنایعدســـتی مانند (دوخت لباس ،بافتنیها ،لوازم و
تجهیزات ،صابون مایع) است(.)58
_کمک به خانوادههای فقیر
انجمن همچنین کمکهای نقدی و همچنین خدماتی که با قوانین جامعه ناسازگار
نباش ــد را به خانوادههای نیازمند ارائه میدهد( .یارانههای ماهانهی خیرین ،سبد کاالی
ماهانه ،مقرری ،عمل جراحی ،اعضای مصنوعی ،چکابهای ماهانه ،بررسی آزمایشات
پزشکی ،جهیزیهی عروس ،پتو ،تشک ،کمکهای فصلی ،کیسههای ماه رمضان ،مواد
غذای ــی گوش ــتی ،س ــفرهای تفریحی بـــرای کـــودکان خانوادههـــا ،بازدیـــد از خانوادههای
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سالمندان) از جملهی اقدامات است(.)59
_مرکز آموزشی
این مرکز یکی از مراکزی اس ــت که از ســـال  2000شـــروع به کار کرد و هـــدف آن ارائهی
دورههای آموزش ــی رایگان به داوطلبان شـــرکت در این دورهها اســـت .این دورهها شامل
کامپیوت ــر ،ز ب ــان ،توس ــعهی انس ــانی،و مدیریـــت اســـت .از ویژگیهای اصلی ایـــن مرکز،
آمادهس ــازی اعضای خود در جهت کارآموزی و آمـــوزش مهارتهای تخصصی به آنها
برای جذب شدن در بازار کار میباشد .بهگونهای که از میان این کارآموزان ،متخصصانی
برای کار در شرکتهای بزرگی همچون ماکروسافت نیز دیده میشود.
همچنین مؤسس ــه کتابخانههای عمومی را برای افزایـــش آ گاهی داوطلبان آموزش در
نق ــاط مختل ــف مصر بنیان نهاده اس ــت .هدف آنها آمادهســـازی داوطلبـــان کارآموز در
تخصص پزشکی برای کار در  17شعبه پزشکی میباشد(.)60
_سواد
هدف از ای ــن فعالیتها ،کمک به دانش آموزان برای خروج از ظلمات نادانی و ورود
به دریای علم و دانش است و حل مشکالت اولیا مانند ،تحصیل فرزندان ،سفر ،سرگرمی
خود و فرزندان ،لباس رایگان ،سمینارهای تحقیقی ،ارائهی کار در صورت نیاز ،آموزش
خیاطی ،کارگاههای هنر ،حفظ قرآن ،آموزش کامپیوتر ،آموزش زبان انگلیسی (.)61
دالیل بیسوادی دانش آموزان در مصر عبارت است از:
1.1عدم توانایی خانواده در تأمین مالی دانشآموز
2.2محرومیت دانشآموز از تحصیل به علت بیسوادی خانواده
3.3اجبار دختران به ازدواج زودهنگام و محرومیت از تحصیل
4.4فوت پدر خانواده و مجبور شدن نوجوانان خانوادهها به کار(.)61
5.5دالیل ارائهی آموزش به خانوادهها
6.6خانوادهها دارای فرزندانی هستند که نیاز دارند ،آنها را در تعلیم کمک کنند.
7.7آرزوی زنان خانوادهها ،توانایی خواندن و حفظ قرآن است.
8.8مردان برای حل مشکالت خود نیاز به خواندن و نوشتن دارند.
9.9مردان برای یافتن کار به سواد نیاز دارند و در موقعیتهای شغلی به سواد بهای زیادی
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میدهند(.)61
_کاروان پزشکی
این کاروان یک کاروان یکروزه شامل دکتران ،مشاوران و کارمندان در تخصصهای
گونا گ ــون میباش ــد .ای ــن گ ــروه همچنیـــن دارای وســـایل پروتـــز ،صندلیهـــای چـــرخدار،
دس ــتگاههای مخصوص بیماران فلج و  ...را به همراه دارند و در قسمتهای فقیرنشین
مصر به ویزیت بیماران مصری میپردازند .در این کاروانها ،پزشکان داوطلب متخصص
در رش ــتههای مختل ــف ،برای خدمت بـــه مردم فقیر حضور مییابنـــد و همچنین در این
کاروانها دس ــتگاههای مجهز و اعضای مصنوعـــی و پروتز و ویلچرهای موتوردار نیز وجود
دارند که در اختیار بیماران این مناطق قرار میگیرند(.)62
_بازیابی لباسهای دستدوم
در این پروژه لباسهای دستدوم از مردم جمعآوری میشود و پس از شسته و مرتب
شدن در اختیار مردم فقیر قرار میگیرند .همچنین از طریق فروش این لباسها در مناطق
مشخصی نیز درآمد قابلتوجهی برای کمک به فقرا تأمین میشود(.)63
_بیداری (برای درمان اعتیاد)
جنبش بیداری برای درمان و مقابله با اعتیاد در مصر ،فعالیتمیکند .این فعالیت
ب ــا کم ــک صندوقهای تعاون ضد اعتیـــاد و همچنین با تعامل با نخســـتوزیری انجام
یش ــود .نهاد بی ــداری از طریق یک رویکرد یکپارچه و با هماهنگـــی با نهادهای درمانی
م 
کشور ،در حال مقابله با معضل اعتیاد میباشد.
همچنین این نهاد با ایجاد کمپینهای گسترش آ گاهی در جامعه تالش در ریشهکن
کردن اعتیاد در همهی استانهای جمهوری مصر را دارد .هدف نهاد ،کمک به معتادان
برای ش ــروع مج ــدد زندگی خود میباشـــد .برگزاری جلســـات آ گاهی توســـط مشـــاوران و
متخصصان حرفهای برای خانوادهها ،برگزاری جلسات دورهای برای معتادان ،همچنین
تبلیغ ــات آ گاه ــی باهدف افزای ــش دانش اعضـــای جامعه از خطـــرات اعتیـــاد ،ازجمله
فعالیتهای مؤسس ــه میباشد .همچنین جلسات مشاوره را در خیابانها ،دانشگاهها،
باشگاهها و مدارس برگزار میکنند(.)64
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_برادران بزرگتر
کودکان یتیم مؤسس ــه ش ــامل  200کودک در شـــعبههای مختلف قاهره و اسکندریه
میباش ــند .مؤسس ــه میخواهد عش ــق و عالقهی پدر و مادر در آنهـــا بهگونهای ایجاد
ش ــود و به همین دلیل از روش برادر بزرگتر استفاده میکند .در این سیستم ،یک برادر
یش ــود که برای همیشـــه و نه برای یـــک دورهی کوتاه ،برادر
بزرگتر را به کودک معرفی م 
کودک باش ــد .این برادر مس ــئول رفت ــار ،اخـــاق ،راهنمایی و آموزش کودک میشـــود و
هفتـ ـهای  2بار کودک را مالقات میکند .این برادر حتی در زمان بیماری کودک حال او
را پیگیری میکند(.)65
4-4444444چشمانداز
چشـ ـمانداز مؤسس ــه بهطورکلی ،از بین بردن تمام مناطق فقیرنشـــین در مصر از طریق
ساختن ،زیرساختهای رفتاری ،عقلی ،فکری و اجتماعی و تبدیل آنها به محلهایی
مناس ــب و مفید در جامعه اس ــت .جامعه مصر این ظرفیت را دارد که با توسعهی جامعه
و آموزش کادر جوان برای رهبری به آیندهای بسیار واال و متعالی برسد(.)65
4-44444مؤسسه خیریه فیس
4-4444444معرفی
فیس یک مؤسسهی غیرانتفاعی بلژیکی در مصر است که از سال  2003در این کشور
فعالی ــتمیکن ــد .از زمان آغاز کار ،این مؤسســـه نهتنها به بازســـازی یتیمخانههای مصر
پرداخته اس ــت ،بلکه آموزش و تشویق کارکنان آنها را نیز در برنامهی خود داشته است.
هدف مؤسس ــه اج ــرای برنامههای روزانه برای ارتقای ســـطح فکـــری ،فرهنگی و فیزیکی
ک ــودکان اس ــت .بنیانگذار مؤسس ــه خیریـــهی فیس یک زن بلژیکی اســـت کـــه به همراه
ش ــوهرش به فکر ایجاد چنین مؤسسـ ـهای افتاد .آنها پس از دیدن یک مســـتند دربارهی
وضعی ــت وخیم کودکان بیسرپرس ــت خیابانی بـــه این فکر افتادند .در ســـال  2001خانم
فالویا و همس ــرش به مصر س ــفرکرده وضعیت نابســـامان کـــودکان خیابانـــی را در مناطق
مختلف شهر قاهره مشاهده نمودند .در سال  2003خانم فالویا به همراه همسرش از 25
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شکل  :18-4سایت مؤسسه خیریه فیس در مصر

یتیمخانـ ـهی مص ــر بازدی ــد ک ــرد .او مطالعات دقیقـــی را دربارهی چگونگـــی کمک به
کودکان بیسرپرس ــت انجام داد و س ــپس ارتباطاتی را با ســـازمانها ،مؤسســـات و وزارت
خانهها و سفارت مصر در بلژیک برقرار کرد.
او ابتدا یک مؤسسـ ـهی غیرانتفاعی در بلژیک ایجاد کرد و پروســـهی بســـیار سختی را
برای ثبت آن در مصر دنبال کرد .او بهســـرعت  2یتیمخانه در مصر را نوســـازی کرد .یکی
برای مس ــلمانان و دیگری برای مسیحیان که فاز آغازین مؤسسهی فیس همانها بودند.
با گذشت زمان مؤسسهی فیس بزرگتر و مشهورتر شد تا به وضعیت کنونی رسید(.)99
در س ــال  2003مؤسسه ،یتیمخانهی زیتون(کودکان 1روزه تا  18سال) را با ظرفیت 80
کودک و همچنین یتیمخانهی حجازی (کودکان  1روزه تا  2سال) را که شامل  120کودک
بود بازسازی کرد.
تع ــداد کودکان بیسرپرس ــت مصری روزبـــهروز در حال افزایش اســـت .دولت مصر از
عمق فاجعهی حاضر آ گاه است ولی توانایی مقابله با آن را ندارد.
به همین دلیل در سال  2007مؤسسه ،یتیمخانهی معادی را برای کودکان ترک شدهی
 0تا  2س ــال ساخت .این مؤسسه هماکنون  44کودک را سرپرستیمیکند .در سال 2009
یتیمخانهی بنها س ــاخته ش ــد .این مؤسســـه به کمک وزارت همبستگی اجتماعی مصر
تأس ــیس گردید .این مؤسس ــه ب ــرای کودکان  2تا  6ســـال کـــه از یتیمخانههـــای معادی و
حجازی میآمدند ساخته شدند.
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در  2011مؤسس ــه ،یتیمخانـ ـهی دیگـــری را بـــرای کودکان  4تا  18ســـال ســـاخت .این
یتیمخانه در ش ــهر عبور س ــاخته ش ــد و ظرفیت  120کودک را داشـــت .این ســـاختمان از
طرف وزارت همبس ــتگی اجتماعی به مؤسســـه اهدا شد و کمک بسیار بزرگی به مؤسسه
شد تا درآمدهای خود را بتواند بهطور مستقیم به کودکان اختصاص دهد(.)98
مؤسسهی فیس ،هماکنون  11سال است که در یتیمخانههای مصر کارکرده است.
مؤسسه توانسته است بر این مطلب صحه بگذارد که مشکالت بنیادینی در مراقبت
از ک ــودکان وجود دارد .به دلیل وجود پرســـتاران آموزش ندیده و بـــا حقوق ناچیز ،کودکان
ب هش ــدت از نبود مراقبتهای کافی رنج میبرند .مؤسســـه بر این حقیقت آ گاه اســـت که
شه ــای حرفـ ـهای ،تغییرات عمیق و پایـــداری را به همراه خواهد داشـــت .به همین
آموز 
دلیل اس ــت که مؤسسهی فیس برنامهی آموزشی خود را برای کارکنان مصری در پروژهها
توسعه داده است(.)38
4-4444444چشمانداز مؤسسه
هدف مؤسسـ ـهی فیس ،کمک به کودکان پریشـــان و یتیمی اســـت که از کودکی رها
شده و در خیابانهای قاهره زندگیمیکنند.
روش کار مؤسس ــه بهصورت جهانی است :ما به صحبتهای آنها گوشمیدهیم،
نیازه ــای آنها را بررس ــیمیکنی ــم و به همراهی دولـــت مصر و گروههـــای محلی به آنها
کم ــکمیکنیم .م ــا به دنب ــال راهحلهای کاربـــردی ،قابلاحترام و جدید بـــرای تضمین
کردن آیندهای بهتر برای کودکان هستیم(.)87
4-4444444مأموریت مؤسسه
مأموریت مؤسسه کمک و حمایت از کودکان طردشده و یتیم و خیابانی و خانوادههای
آنها در مصر ،بدون هیچگونه تبعیضی در نژاد ،فرهنگ و مذهب آنها است .مؤسسه به
دنبال آماده کردن کودکان برای داشتن زندگی بهتر ،القای اعتمادبهنفس و کمک به آنها
برای داشتن آیندهای ارزشمند در جامعه ،است.
مؤسس ــه ب ــه دنبال کاه ــش فق ــر و ارتقاء مجـــدد اتحـــاد اجتماعی بهوســـیلهی اجرای
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پروژههای بلندمدت برای نیازهای واقعی کودکان جامعه است.
پروژههای مؤسسه نتایج بسیار قوی و پایداری برای کودکان خواهد داشت .ما مراقب
ک ــودکان و به دنب ــال برآورده ک ــردن نظرات و ایدههای آنها هســـتیم که ایـــن کار به حس
خالقی ــت و مس ــئولیتپذیری ک ــودکان میافزایـــد .تمـــام پروژههـــای مؤسســـه بر اســـاس
کنوانسیون حقوق کودکان است(.)78
4-4444444اهداف مؤسسه
مؤسسه در جهت کمک به نیازمندان اهداف زیر را دنبال میکند:
_تهیهی نیازهای ابتدایی کودکان (تغذیه ،بهداشت ،امنیت)
_تضمی ــن کودکان برای داش ــتن :محیطـــی گرم و تحـــت مراقبت ،کمکهـــای ذهنی و
روانی ،دسترسی به آموزش و تحصیل و ارتقاء مهارت
_کمک به خانواده و اجتماع برای نگهداری از کودکان
_ایجاد س ــازمانهایی برای ش ــنیدن نیازهای کودکان و حمایت از این ســـازمانها برای
مدیریت رسیدگی کودکان به نیازهایشان
_تضمی ــن به ک ــودکان ک ــه آداب و فرهنگ آنها درســـت و قابلاحترام اســـت تا پذیرش
اجتماعی آنها افزایش یابد.
_تقویت اعتمادبهنفس آنها از طریق حفاظت آنها از خطرات احتمالی (ایدز ،اعتیاد،
خشونت ،آزار جنسی)
_تشویق خالقیت کودکان در جهت فعالیتهای هنری و نمایشی(.)78
4-4444444استراتژی مؤسسه
مؤسسه در راه خدمترسانی به جامعه از راهبردهای زیر استفاده میکند:
_ایجاد و توسعهی پروژهها درزمینهی نیازهای کودکان
_تشکیل و تقویت تیمهای محلی
_استخدام کارمندان باتجربه
_توسعهی مدیریت پایهای برای تضمین شدنی ماندن ساختار
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_تأسیس پروژههای محلی با کارکنان مصری
_استفاده از تخصص بینالمللی برای انتقال مهارتها(.)78
4-4444444پروژههای مؤسسه
پروژههای مؤسسه در اطراف قاهره عبارتاند از:
_ 4یتیمخانه (حجازی ،بهنا ،معادی ،زیتون)
_یک مرکز کودکان خیابانی در االسالم
_یک کلینیک در منطقهی فقیرنشین قسوس (توقف به دلیل کمبود بودجه) (.)41
الف) یتیمخانهی معادی

اکثر کودکانی که به این مرکز آوردهمیشوند با مشکالت جدی سالمتی ،طردشده در
خیابانها و در شرایط بحرانیاند.
یتیمخانـ ـهی معادی در س ــپتامبر  2007برای کودکان  1روزه تا  2ســـاله ســـاخته شـــد.
مقامات دولتی از رشد تعداد کودکان بیسرپرست آ گاهاند اما قادر به مقابله با آن نیستند.
فیس با همکاری وزارت بهداشت پروژهی احداث این یتیمخانه را شروع کرد.
ای ــن یتیمخان ــه ظرفی ــت پذیرش  60کـــودک یتیـــم را دارد؛ و دارای یک مدیر با  6ســـال
س ــابقهی مدیریت عالی ،ی ــک متخصص کودکان 4،پرســـتار 19 ،مراقب ،یک آشـــپز2 ،
خدمتکار و  2نگهبان است(.)42
ب)پروژهی قسوس

مؤسس ــه در حال گام گذاش ــتن در بزرگترین پروژهی تاریخ خود ،برای توســـعهی یک
مرکز حمایت از کودکان و زنان در قس ــوس که یک شهر کلبهای فقیرنشین در شمال مصر
است ،میباشد .یکمیلیون انسانی که در این منطقه زندگی میکنند با بیکاری گسترده
و درآمدهای بسیار ناچیزی روبرو هستند و از شرایط زندگی اسفناک ،بهداشت ناکافی و
مدارس محدود برخوردارند.
این پروژه به دلیل کمبود بودجه متوقفشده است(.)39
اصول پایهای پروژه عبارتاند از:
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_این پروژه با مشارکت جامعهی قسوس است.
_مؤسسه به ظرفیتهای محلی و مالکیت پروژه اعتقاد دارد.

شکل  :19-4حمایت از کودکان یتیم در مؤسسهی فیس

_مؤسس ــه نهای ــت احت ــرام را ب ــرای آدابورســـوم اجتماعـــی ،فرهنگی و مذهبـــی منطقه
قائل است(.)39
این مرکز حمایت از کودکان همچنین شامل موارد زیر میباشد:
_یک کلینیک کودکان
_ی ــک واحد بح ــران برای ک ــودکان و زنان نیازمند (بهصـــورت منزلگاه و بـــا مراقبتهای
پزشکی)
_با سیستم مراقبت روزانه و کالسهای آموزش پرستاری
_واحدی برای آموزش مادران در جهت ،سالمتی ،بهداشت و برنامهریزی خانواده
_یک مرکز آموزشی در جهت تشویق افزایش تولید درآمد(.)39
مقامات محلی زمینی به وس ــعت  1000مترمربع را به مؤسسهی فیس در جهت اجرای
پروژه اهدا نمودهاند .این زمین در محل بســـیار مناســـبی نســـبت به قسوس و  2منطقهی
فقیرنشین دیگر در همسایگی ،واقعشده است.
 2تاج ــر پیش ــنهاد تأمین مالی و س ــاخت پـــروژه و  2معمار داوطلب ،پیشـــنهاد طراحی
نقشـ ـههای پ ــروژه را دادهاند .مؤسسـ ـهی فیس ،نقشـــهی کلی ،بودجـــهی تأمین تجهیزات
پزشکی و مبلمان و اجرای پروژههای حوزههای سالمت و آموزش را تهیه خواهد کرد(.)39
4-4444444آمارهای مؤسسه
آمار خدماتی که مؤسسه در اختیار جامعه قرار داده است ،شامل موارد زیر است:
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_ 42586تماس با کودکان خیابانی مصری در طول  5سال گرفته شد.

شکل  :20-4حمایتهای پزشکی از کودکان یتیم توسط مؤسسهی فیس

_ 37673کودک در این مرکز متولد شد.
_ 12188کودک تحت درمان قرار گرفتند.
_ 1910آموزش به کارمندان مصری مؤسسه در یتیمخانههای دولتی دادهشده
_ 1362کودک به یتیمخانههای مؤسسه وارد شدند.
_ 603کودک به جامعه بازگردانده شدند(.)78
4-4444444ارزیابی کارکنان
بعد از یک سال آموزش ،فیس فقط یکبار یک قرارداد را برای کارمندان آموزشدیدهی
تئوری و عملی که مورد تأیید قرارگرفتهاند ،تمدیدمیکند.
در ابتدا ،کارمند یک خودارزیابی را انجاممیدهد ،سپس توسط مدیر پروژه و کارفرمای
یتیمخانه ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .تصمیم برای اینکه آنها در مؤسسه باقی میمانند یا
نه به کارفرمای مؤسس ــه و مؤس ــس س ــازمانها بســـتگی دارد .پـــس از اســـتخدام ،کارکنان
بهصورت ثابت شروع به کار میکنند و حقوق آنها بهتدریج افزایش خواهد یافت(.)38
در  3ژوئن  ،2003قراردادی با وزارت امور اجتماعی بسته شد که این آموزشها به تمام
یتیمخانههای دولتی داده شود.
با همکاری وزارت ،فیس  12مربی را بهصورت کامل آموزش داد و برنامهای را با عنوان
مربی مربیان ،توسعه داد(.)38
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4-4444444کمکهای داوطلبانه
برای کمکهای داوطلبانه مؤسسه به افراد داوطلب نیاز دارد بهطور یکه:
_وقت ،تجربه و شایستگی خود را دریکی از پروژههای ما صرف کند.
_تعهد و مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهد.
_ پرانرژی و مداوم فعالیت کند.
_نیات انسانی بزرگ و مهمی در وجود خود داشته باشد.
_هدفش از مشارکت در پروژهها ،فقط لذت بردن از حس معنوی آن باشد.
اینکارهای داوطلبانه یک تعهد دوجانبه است و فقط خود شخص تعیینمیکند که
چه مدتزمان برای این فعالیتها میگذارد .البته مؤسسه پیشنهادمیکند که داوطلبان
برای کمکهای خود حداقل یک دورهی  3تا  6ماهه را متعهد شوند(.)94
حوزههای موردنیاز برای کارهای داوطلبانه

_وظایف اداری :پردازش اطالعات ،ارسال نامهها ،اسناد ،وظایف امنیتی ،ترجمه
_ویرایش مقاالت ،تولید فیلم و عکس
_توسعهی منابع درآمدی مؤسسه :جستجوی حامیان و شرکا
_حضور و حمایتهای همهجانبه در هنگام حوادث(.)94

4-4-444444حمایت از مؤسسه
الف) افراد:
بهعن ــوان ی ــک داوطل ــب ش ــمامیتوانیـــد اســـتعدادهای خود را بـــه بهترین شـــکل در
ً
حوز هه ــای مختلف در اختیار مؤسس ــه قرار بدهید .ما قطعا کارهایی مختص اســـتعداد
شما خواهیم داشت.
_حوزههای اجرایی
_جمعآوری لباس
_کارهای گرافیکی
_کمکهای اجرایی در مدارس
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_کارهای هنری
_یک کلکسیون ارزشمند برای فروش در بازار(.)95

شکل  :21-4روشهای ارسال کمکهای مالی به مؤسسه

ب) شرکتها

بهعنوان مؤسسهی فیس در شرکت خود ،مخاطبانمیتوانند:
_یک نمایش ــگاه برای جمعآوری پول و اجناس برگـــزار کنند و یا به افراد متخصص برای
کمک داوطلبانه به مؤسسه درخواست بدهند.
_مسابقاتی را در دپارتمانهای مختلف خود تشکیل بدهند.
_یک مسابقهی ورزشی برگزار کنند.
اگر مخاطبان ،مدیر یک ش ــرکت باشند ،مؤسسه کمکهای شما را با آغوش باز پذیرا
است و روشهای مختلف حمایت را برای آنها ارائهمیدهد .مانند:
_حمایت مالی
_اهدا
_تبلیغات
_تولید یک محصول جدید

 / 166آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور مصر

_ایجاد یک رویداد جدید ،قرعهکشی ،حراج ،جایزه
البت ــه این حمایتهامیتوانند در جهت منافع حامیان نیز ظاهر شـــوند .برای مثال با
بیان کمکها و تالشها و تبلیغات آنها در سایت مؤسسه(.)96
ج) میراث

اگر ش ــخصی فرزن ــدی ندارد و میخواهد میراث خود را بـــرای کودکان فقیر اختصاص
دهد،میتواند از طریق مؤسسـ ـهی فیس این وضعیت را ممکن سازد .همچنینمیتواند
بخشی از اموال خود را به خویشاوندان(دختران،پسران ،خواهرزادهها و  )...خود و بخشی
را صرف امور خیریهی کودکان فیس کند(.)97
4-4-4444برخی دیگر از مؤسسات خیریهی مصر
کمکه ــای خیر ی ــه در مصر ،فراتر از یک ژســـت و خودنمایی به یـــک فرهنگ مذهبی
تبدیل ش ــده اس ــت .در این کشور نرخ جمعیت و بیکاری بهسرعت در حال رشد است و
برای کمکهای خیریه روزبهروز نیازهای بیشتری در مصر احساس میشود(.)72
در زیر تعدادی از مؤسسات خیریه دیده میشود:
 .1مؤسسهی کر

این مؤسس ــه یک مؤسس ــه غیر منفعت طلبانه و غیر فرقهای است که از  1954به افراد
و جوام ــع و انجمنه ــا در مناطق فقیر مصر کمک کرده اســـت .این مؤسســـه فرصتهای
حمایتی مناس ــبی را در خصوص کش ــاورزی ،اقتصادهای خرد ،شـــرکتهای کوچک و
آموزش دختران ایجاد نموده است(.)72
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 .2مؤسسهی حمایت از کودکان روستایی

در نتیجهی س ــختیهای اجتماعی که به دالیلی ازجمله افزایش شـــدید جمعیت به
وجود آمد ،این مؤسس ــه از  1974در مصر شـــروع به کار کرد .اولین مؤسســـه امداد کودکان
روس ــتایی در  1977در قاه ــره که پایتخت مصر و بزرگترین شـــهر آفریقا بـــا  18میلیون نفر
جمعیت است ،کامل شد .دومین مؤسسه در اسکندریه و در  1980و سومین مؤسسه در
طنطا و در  1984افتتاح گشت(.)72
 .3مؤسسه کاریتاس

این مؤسسه به تمامی افراد بدون توجه به تفاوت در جنس ،مذهب یا سطح اجتماعی
کمکمیکند .هدف اصلی این مؤسسه ،پیشرفت جامعه با فلسفهی پیشرفت آموزش،
توانبخش ــی ،انس ــانیت و حقوق انس ــانی اســـت .کمکهای این مؤسســـه شـــامل :مراکز
دارویی ،اهداء غذا ،پروژههای کوچک تشـــویقی ،آموزش دانش آموزان بزرگسال ،کمک
ب ــه پناهن ــدگان ،کمک به کودکان معلـــول ،فعالیتهای ضد اعتیـــاد ،آ گاهیهای ایدز،
کمکهای ذهنی میشود(.)72

| فصل پنجم |

جمعبندی

5-5جمعبندی
ِمصر کش ــوری در شمال شرقی قاره آفریقا است و شبهجزیره سینا هم که در قاره آسیا
قرارگرفته بخشی از قلمرو این کشور است .مصر در جنوب دریای مدیترانه و غرب دریای
س ــرخ قرار داش ــته و از غرب با لیبی ،از جنوب با ســـودان و از ســـوی شـــبهجزیره ســـینا با
اسرائیل و نوار غزه در فلسطین مرز زمینی دارد.
مصر یکی از پرجمعیتترین کش ــورهای آفریقایی و خاورمیانه اســـت و اکثر جمعیت
 93میلیون نفری آن در کنار رود نیل زندگی میکنند .کرانههای رود نیل منطقهای است
که  ۴۰هزار کیلومترمربع یعنی حدود یک بیست و پنجم این کشور و تنها زمینهای بارور
آن را تشکیل میدهد .بخش عمده این کشور که درمجموع  ۱میلیون کیلومترمربع وسعت
دارد ،از بیابان تشکیلشده و جمعیت پراکندهای را در خود جایداده است.
اقتص ــاد مص ــر ازجمله اقتصادهای نابســـامان در خاورمیانه به شـــمار مـــیرود .پس از
انقالب  ،۱۹۵۲اقتصاد مصر تحت تســـلط دولت قرار گرفت و جمال عبدالناصر با توجه
ب ــه گرایشهایی که به بلوک ش ــرق داشـــت ،کســـی بود که این فرایند را تســـریع بخشـــید.
برخالف ناصر ،در زمان انور س ــادات ،خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت آغاز
یس ــازی در زمان حســـنی مبارک ادامه داشـــت .ولی بنا بر نظر برخی از
ش ــد .این خصوص 
اعض ــای هیئ ــت حاکمه این کش ــور که خواهان نقش و ســـهمی از مبـــادالت تجاری این
کش ــور بودند ،مخالفتهایی با خصوصیســـازی کامل در این کشور انجام میگرفت که
منجر به دولتی ماندن س ــازمآنها و بخشهای مهمی از اقتصاد مصر شد .سیاستهای
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نامناس ــب اقتصادی مصر و دخالت آمریکا در امور اقتصادی این کشور ،منجر به افزایش
نرخ بیکاری و رش ــد نرخ فقر در بین مردم مصر شد .بهطور یکه تا پیش از سال  ۲۰۱۱نیمی
از جمعیت  ۸۰میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار دارند.
مصر آخرین کش ــوری اس ــت که رود نیل از آن میگذرد و ســـپس به دریای مدیترانه
میر ی ــزد .در محل پیوس ــتن نیل به دریـــا ،دلتای نیل به وجود آمده که ســـرزمین اصلی
مصر و منطقه مهم کش ــاورزی این کشـــور هست که در اطراف این رود ،کشاورزی رونق
بسیار دارد(.)2
مص ــر در تقاطع س ــه قاره آس ــیا ،افریقـــا و اروپا قـــرار دارد .موقعیـــت منحصربهفرد مصر
نهتنها ناشی از این حقیقت است که سه قاره در اطراف مرزهای آن باهم تالقی میکنند،
بلک ــه س ــواحل طوالنی این کش ــور با دو دریای مدیترانه و ســـرخ نیز بـــه آن اهمیت ویژهای
میبخش ــد .در حقیقت این دریاها نقطه آغازین روابط بینالمللی بودهاند و بدین ترتیب
کش ــور مصر همچنین بهعن ــوان پلی برای انتقال تمدنها و فرهنگها به نقاط دوردســـت
عمل کرده است.
دین رسمی کشور مصر اسالم و اکثریت مردم ( 90درصد) پیرو آن هستند و  10درصد
از جمعیت مصر مسیحی قبطی هستند .در کشور مصر نزدیک به  74میلیون نفر سنی و
یکمیلیون نفر پیرو مذهب تش ــیع وجود دارد .در سالهای بعد از قرن اول میالدی بیشتر
مصریها به مذهب مس ــیح درآمدند .قبل از فتح مصر توســـط مسلمانان مردم این کشور
مس ــیحی بودند .همینکه قوای فاتح اسالم مصر را فتح کرد ،گروه بیشماری از مصریان
مذهب اس ــام را پذیرفتند و عده کمی از آنها در مذهب مســـیح باقی ماندند که آنها را
مسیحی قبطی مینامند.
یک ــه مصر به تصرف مس ــلمانان درآمد تعالیم اســـامی در مصـــر بافرهنگ این
هنگام 
منطقه آمیخته ش ــد .ازاینرو تبلور فرهنگ اسالمی در مراسم مختلفی که مردم مصر بر پا
میدارند ،مشهود است .اعیاد اسالمی ،نماز جماعت ،نماز جمعه در تمامی مساجد در
خیابانها در شهرها و روستاها باشکوه خاصی برگزار میشود .حلول ماه مبارک رمضان،
عید فطر و جش ــن میالد پیامبر(ص) همهســـاله با تشـــریفات خاصی انجام میشـــود .در
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مصر 170هزار مسجد وجود دارد که حدود  30هزار از این مساجد دولتی است.

شکل  :1-5نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور مصر

بازیگ ــران فع ــال در ح ــوزهی وقف و امـــور خیریه در مصر شـــامل تعـــدادی از نهادها و
س ــازمآنها و یک وزارت خانه هس ــتند .بهطورکلـــی این اعضاء شـــامل «وزارت اوقاف»،
«وزارت امور اجتماعی»« ،س ــازمان اوقاف»« ،مجموعـــه االزهر»« ،کمیتهی امور مذهبی،
اجتماع ــی و اوق ــاف» و «مؤسس ــات خیریـــه» هســـتند .هـــر یک از ایـــن نهادهـــا وظایف و
مسئولیتهایی را بر عهدهدارند و متناسب با آن فعالیتهایی را انجام میدهند.
س ــاختار سیاسی کشور مصر جمهوری بوده اســـت و بر این اساس برای امور مرتبط با
خود ،وزارت خانههایی را تش ــکیل داده است و وزارت اوقاف مصر یکی از  33وزارتخانه
دول ــت مصر اس ــت .تا قبل از تأس ــیس ایـــن وزارتخانه ،تمـــام امور مربوط به وقف توســـط
مس ــاجد (مانند مس ــجد االزهر) انجام میگرفت .اما از زمان محمدعلی پاشـــا ،والی مصر
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(وابسته به حکومت عثمانی) در نیمه اول قرن نوزدهم میالدی وقف تحت کنترل دولت
آورده شد.
ضوابط مربوط به متولی موقوفات در مصر شـــاهد تغییراتی بوده و در هر دوره شـــکل و
نظ ــام خاصی داش ــته اس ــت( .)6پس از لغو و ابطـــال اوقاف خانوادگـــی در مصر با صدور
قانون ش ــمارهی  180س ــال  1952م موضوع اداره و نظارت بر اوقاف ،منحصر به موقوفات
ع ــام گردید و پس از صدور قانون  547ســـال  1953م نظارت بـــر موقوفات عام در وزارت
اوقاف منحصر گردید مگر اینکه واقفی شـــرط کرده باشد که فقط خودش نظارت بر وقف
را به عهده گیرد.
وزارت اوقاف از اواخر دههی  ،1950درآمدهای خیریه و اوقاف که به سازمان اسالمی
مصر بخشیده میشد را مدیریت کرده است .بر اساس قوانین  1960/157 ،1959/292و
 ،1996/238ای ــن امور ش ــامل مس ــاجد وقفشـــدهی کشـــور مصر نیز شـــد .ایـــن وزارت
همچنین مس ــئول آموزش و تأیی ــد صالحیت (دادن گواهینامه) بـــه واعظان و روحانیان
مس ــاجد که توس ــط خود وزارتخانه اس ــتخداممیشوند نیز میباشـــد .وزارت اوقاف تمام
فعالیتهای مس ــاجد ،حس ــینیهها و مکآنهای مذهبـــی را کنترلمیکنـــد .این اختیار
وزارت اوقاف اس ــت که صالحیت این امور و فعالیتهـــا را تصدیق کند .از این نظر این
س ــازمان نقش محدودکنندهای را در فضای اسالمی کشـــور بازیمیکند .این امر باعث
میشود که در هنگام فعالیتها و برخوردهای رو درروی فعاالن اسالمی و عموم ،تنشها
کاهشیافته و ارتباطات منظم گردد(.)8
وزارت اوق ــاف بر درآمدهای اوقاف نظـــارت و مدیریت دارد و نحوهی خرج کردن آن را
نی ــز کنترلمیکند .بر اس ــاس قان ــون  547وزارت اوقاف ،حق خرج کـــردن درآمدها در هر
بخش که مورد صالح خود باشد را دارد .این وزارت همچنین وظیفهی ساختن ،کنترل،
نظارت و نگهداری مساجد وابسته به دولت را دارد .با توجه به دستوری که توسط وزارت
اوقاف در  1997صادر شد ،برای تمام درسها ،درس گروهیها و جشنهایی که در تمام
مس ــاجد اجرامیش ــوند باید از وزارت اجازهنامهی کتبی دریافت شـــود .این اجازهنامهها
توسط دبیر فنی اطالعات مذهبی اعطا میشود .این در حالی است که کارمندان وزارت
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اوقاف و واعظان االزهر اجازهی دریافت چنین اجازهنامههایی را ندارند(.)8
وزارت اوق ــاف همچنی ــن بر انتص ــاب روحانیـــون و واعظان نظارتمیکنـــد و آنها را
بهوس ــیلهی آم ــوزش ،آم ــادهمیکند .ایـــن وظیفه نیـــز طبق قانـــون شـــمارهی 1960/157
ابالغشده است.
ً
وزارت اوق ــاف با فقدان و کاه ــش روحانیون مقابلهمیکند .مثـــا از فارغالتحصیالن
دبیرستان االزهر میخواهد که مساجد کوچکی را در کشور کنترل کنند.
بر اس ــاس قانون  ،238وزارت اوقاف مســـئول انتصاب روحانیون و کارمندان مساجد
اس ــت .همچنین این وزارت خانه وظیفهی تعیین صالحیت این روحانیون و کارمندان
را دارد .ای ــن قان ــون همچنی ــن یک مفهـــوم جدید برای کارمنـــدان قضایی که مســـاجد را
نظارت و تخلفات را گزارشمیکنند معین کرد.
برخی از محققان اس ــامی میگویند که این قانون ،با توجه به اینکه شـــأن سخنرانی و
امام ــت را ب ــه یک ش ــغل که ب ــه مجو زهای دولتـــی نیـــاز دارد ،کاهش میدهـــد،میتواند
استقالل سخنرانان و روحانیون را کاهش دهد(.)8
س ــازمان اوق ــاف مصر که زیر نظ ــر مســـتقیم وزارت اوقاف مصر اســـت باهدف جلب
س ــرمایه و س ــرمایهگذاری صحیح و تولید ثروت تشکیلشـــده اســـت که در آتی به شـــرح
خدمات و مناطق مورد سرمایهگذاری و سایر امور مرتبط به سازمان رسیدگی میشود.
س ــازمان اوق ــاف وظیفهی مدیریت درآمدزایی و ســـرمایهگذاری را بـــرای وزارت اوقاف
انجام میداد تا باالترین درآمد را نصیب وزارت اوقاف کند تا وزارت بتواند به اهداف خود
ً
ک ــه تمرکز بر مأموریتهای مذهبی بود ،برســـد .وزارت اوقاف اساســـا مســـئول مســـاجد و
مصالها میباش ــد .بر اساس قانون ،ســـازمان اوقاف بعد از کسر  %15از کل درآمد خالص
اوق ــاف برای انج ــام مدیریت و تالش خـــود ،مابقی درآمدها را بـــه وزارت اوقاف میدهد.
همچنین س ــازمان اوقاف ممکن است  %10از درآمد خالص را برای سرمایهگذاری بر روی
طرحهای پربازده رزرو کند که این کار با اجازهی وزارت اوقاف ممکن است(.)74
ای ــن کمیت ــه دربارهی موضوعات مختلفـــی که از طرف مجمع مـــردم یا رییسجمهور
درخواس ــت ش ــود ،بحث و گفتگومیکنـــد .بر اســـاس آییننامهی مجمع مـــردم ،کمیته
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اس ــناد قوهی مقننه ،اس ــناد حوالهای و تصمیمات اخذشده در زمینههای زیر را بررسی و
در صورت نیاز در آنها تجدیدنظرمیکند( .)8امور مذهبی ،وعظ ،مساجد و مکآنهای
مذهبی  -رفاه اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،خانواده و کودکان ،توانبخشـــی اجتماعی و
مش ــکالت -امنیت اجتماعی و آس ــایش اجتماعی  -سازمآنهای خیریه و اجتماعی -
برنامهریزی اجتماعی ،تحقیقات اجتماعی ،پیشـــرفت اجتماعی  -آموزشهای شغلی،
جابهجاییها ،انتصابات  -مراقبت در جانشـــینیها ،خانوادههای مبارزان و شهیدان -
ام ــور خیریه و وقف  -هر امور دیگری که مرتبط به مســـائل اجتماعـــی ،مذهبی ،اوقاف و
االزهر میشود .این نهاد وظیفهی تسهیل گری را در امور وقف و خیریه انجام میدهد.
ای ــن وزارت خان ــه باهدف حفاظ ــت از ابعاد اجتماعی امور کشـــور مصر ایجاد شـــد و
فعالیتهای خود را درراه خدمت به شهروندان مصری اختصاص داد .وزارت همچنین
برنهاده ــای اجتماع ــی و برخ ــی از س ــازمآنها و همچنیـــن مؤسســـات خیریـــه نظـــارت و
قانونگذاریمیکند(.)112
وزارت مجوز ایجاد مؤسسات خیریه را صادر میکند .در سال  2002وزارت یک طرح
پیشنهادی را برای قوانین و شرایط ایجاد مؤسسات خیریه ایجاد کرد و ازآنپس نهادهای
خیریه میبایس ــت بر اس ــاس این چهارچوب و با توجه بدان شـــرایط مؤسســـات خود را
ایجاد کنند.
ب ــا تصرف مصر توس ــط خلفای فاطمی در قـــرن دهم میالدی ،بزرگترین شـــهر جهان
عرب بانام قاهره بنیان گذاش ــته ش ــد .حکام جدید مصر که بر مذهب تشـــیع اسماعیلی
بودن ــد و خ ــود را در محاصره جهان س ــنی یافته بودند ،بـــرای مقابله بانفوذ تفکر ســـنی در
مملکت خود مسجد جامع االزهر را بنیان گذاشتند.
در اوایل قرن بیستم دانشگاه االزهر طبق تصویب دولت بهعنوان مجموعهای علمی و
اسالمی باهدف تبیین ،بررسی و نشر میراث اسالمی رسمیت یافت .در دهه چهارم قرن
 20می ــادی اس ــاس و س ــازماندهی االزهـــر از یـــک محفل ســـنتی به دانشـــگاهی امروزی
متحول ش ــد و آموزشه ــای نوین علمـــی ،ازجمله تخصصهای پزشـــکی ،مهندســـی،
ریاضیات ،شیمی ،اقتصاد و  ...در زمره آموزشهای دانشگاهی االزهر قرار گرفتند.
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ً
ش ــیوخ االزهر دارای قدرت سیاسی و اجتماعی باالیی هستند و تقریبا بر هر اموری که
بخواهند تسلط و رجحان مییابند .با توجه به اهمیت موقوفات ،این شیوخ در نظارت و
قانونگذاری در وزارت اوقاف و نحوهی انجام امور وقفی در سازمان اوقاف دست دارند و
آنها را کنترل میکنند.
نها ده ــای غیردولت ــی مذهب ــی بی ــش از  %30از نهادهـــای غیردولتـــی مصر را تشـــکیل
میدهند .فعالیت این نهادها ش ــامل ادارهی مســـاجد ،یتیمخانهها ،کلینیکها و مراکز
مراقبت و همچنین تدریس و آموزش قرآن اســـت .منابع درآمدی این مؤسســـات شـــامل
زکات ،کمکه ــای مال ــی مردم ــی و صدقات میباشـــد .اولیـــن نهاد غیردولتـــی مصر که
درزمینهی خیریه فعالیت میکرد در  1878ایجاد شد.
ً
در کش ــور مصر ،وقف و امور خیریه تقریبا توسط نهادهای مجزایی مدیریت و نظارت
یش ــوند .در خصوص وقفیات موجود در مصر وزارت اوقاف و ســـازمان اوقاف فعالیت
م 
میکنن ــد و در خص ــوص ام ــور خیریه و مؤسســـات خیریـــه ،وزارت امـــور اجتماعی فعال
میباش ــد .این تفکی ــک  2فعالی ــت از جهتی به نفع وزارت اوقاف میباشـــد تـــا بتواند به
راحت ــی و ب ــا آس ــودگیخاطر از طریق تمرکـــز بر اوقاف به کســـب درآمد و افزایـــش درایی ها
بپردازد .وزارت اوقاف مالک تمام اوقاف اســـت ،اما از طرفی برای بهبود عملکرد خود در
زمینهی کس ــب درآمد سازمان دیگری را ایجاد کرد که ســـازمان اوقاف میباشد .سازمان
اوقاف با توجه به مس ــئولیت خود ،تمامی سعی و توان خود را در جهت افزایش دارایی ها
انجام میدهد .همانطور که گفته شد ،نظارت بر مؤسسات خیریه بر عهدهی وزارت امور
اجتماعی اس ــت .این وزارت به مؤسسات خیریه اشراف دارد و تمامی فعالیت های آنان
را م ــورد ببرس ــی قرار داده و حتی مج ــوز تأیید یا رد صالحیت آنها نیز توســـط این وزارت
یش ــود .ای ــن حقیقت از جهتی قابل قبول اســـت .با توجه به ایـــن که وزارت امور
انجام م 
اجتماعی در بطن جامعه قرار دارد و از شـــرایط اجتماعی و اقتصادی مردم باخبر اســـت و
کمبودهای جامعه را بهتر و دقیقتر حس میکند ،بنابراین بهتر از وزارت اوقاف میتواند بر
امورخیر ی ــه نظارت کند و نحوهی توزی ــع بودجه و همچنین اجـــرای عادالنهی پروژههای
اجتماعی و خیریهای را مدیریت کند.
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از طرفی یکی از ارکانی که در تدوین سیاستهای اوقاف و امور خیریه فعالیتهایی
نه چندان آش ــکار انجام میدهد ،جامعهی االزهر اســـت .کشور مصر یک کشور مسلمان
اس ــت و م ــردم آن دارای اعتقادات مذهبی ســـخت و قوی هســـتند .روحانیـــون االزهر در
اوقاف مصر تس ــلط بس ــیاری دارند و همچنین در امور خیریهای نیـــز فعالیت میکنند .با
توج ــه ب ــه حساس ــیت های دین ــی و مذهبـــی کـــه در جامعهی مصـــر دیده میشـــود ،این
روحانیون با دادن فتواهای گوناگون از قدرت خود استفاده میکنند و تأثیرات زیادی را بر
فض ــای مردم ــی میگذارند .برای مث ــال فتواهایی کـــه در خصوص خمـــس و زکات داده
یش ــوند .وزارت اوق ــاف میتواند از این فضا به نفع خود اســـتفاده کنـــد و فعالیت های
م 
خود را گس ــترش ده ــد .همچنین وزارت امور اجتماعی نیز بـــرای جمعآوری کمک های
مردمی میتواند از این روش استفاده نماید.
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