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 مقدمة

وعلى مدار عقود طويلة، الدور اذلام الذي يلعبو اخلطاب الديٍت يف االردن  الدولة االردنية، ادركت فيويف الوقت الذي 
ظرهتم لكافة القضايا، وبذلك رمست سياسة تكاد تكون واضحة جتاه التعامل رسم توجهات الرأي العام، وطريقة نيف 

ساجد، واختا  مع من ديثلون ىذا اخلطاب وخاصة مع قطاع أئمة ادلساجد، دتثل يف مراقبة كل ما يقال داخل ادل
اجراءات تشريعية وادارية تتيح التحكم مبلف اخلطاب الديٍت من قبل احلكومات ادلتعاقبة، اال ان االىتمام احلكومي مبا 

فتح قنوات حيدث يف ادلساجد مل ينعكس على حتسُت ظروف االئمة ادلعيشية، حيث انصب االىتمام فقط على 
 حد اىتماما للوضع ادلعيشي ادلًتدي الذي يرزح حتتو االئمة.أن مل يعر يههم يف ما يقولونو، لكاالتصال معهم لتوج

وتؤكد العديد من ادلؤشرات اليت يتناوذلا ىذا التقرير، الذي يهدف اىل رصد الواقع الوظيفي وادلعيشي لالئمة وادلؤ نُت، 
لظروف عمل غَت الئقة، حيث تظهر فجوات يف طريقة ادارة وزارة االوقاف ذلذا ادللف، من حيث اصرارىا  همتعرض

 على تقييد االئمة، ومن ناحية اخرى عدم االكًتاث لتحسُت ظروف عملهم.

واحدة جتاه ملف سياسة تكاد تكون اتبعت الدولة االردنية، منذ نشأهتا،  ادلتابع دللف اخلطاب الديٍت يف االردن جيد ان
دراكا من إ ال بل احد ادواتو اذلامة، ،منوأساسيا جزء  أئمة ادلساجد والذي يعترب قطاع، اخلطاب الديٍت يف االردن

القضايا العديد من زاء توجهات الرأي العام إئمة يف رسم والتأثَت ادلهم والراسخ لدور األ الدولة االردنية بالقدرة الكبَتة
 الوطنية والشعبية.

فعلى الصعيد دائما، وضع دور العبادة حتت الضوء واىتمت مبا يقال فيها،  كوماتحاولت احلانطالقا من  لك، 
بوزارة االشخاص من  اخلطابة يف ادلساجد وحصرهتا باالئمة ادلرخصُت من الدولة شلثلة ، (ايقانون) ، منعتالتشريعي

( لسنة 32وادلقدسات االسالمية، وىذا يبدو جليا يف قانون االوقاف وادلقدسات االسالمية رقم ) االوقاف والشؤون
،  1987مامة يف ادلساجد لسنة إلاإلرشاد واخلطابة والتدريس واموضح بشكل مفصل يف  نظام الوعظ و و  2001

او االمام  ،يف وزارة االوقاف ُتادلوظف حصر دور اخلطابة باالئمةمثل  وضع شروطا صارمة حتكم عمل االئمة الذي
بأن ينيب غَته يف اخلطابة  "ادلرخص"ذلك، مع عدم السماح لالمام لادلتطوع الذي توافق عليو الوزارة ودينح كتابا خطيا 

ط لالمام بإنابة غَته مع وضع شرو  ويف احلاالت الطارئة يسمح نظام الوعظ ادلذكور ير االوقاف،او الوعظ مبوافقة مد
 وزيادة على  لك، .1 مسؤولية ما وصفو النظام "ما ينجم عن  لك من اخطاء"مثل حتميلهما االثنُتمقيدة ايضا 

و غَته، كما مل ينس النظام التأكيد على اجبار االمام نابالبليغ خطيا يف اليوم التايل يطلب النظام من االمام االصلي بالت
 .الوزارةي قرار او تعميم يصدر عن على االلتزام، مستقبال، بأ

العقود ادلاضية،  ى مدى وانصياعا للتغَتات ادلختلفة سواء السياسية او االجتماعية او االقتصادية اليت مرت هبا البالد عل
على االئمة حبسب ادلوقف، لكن بشكل عام، بات من ادلعروف للقاصي  السيطرة احلكوميةكانت ختف او ترتفع وطأة 

وانعكس ىذا على اداء االغلبية العظمى وقت خطبة اجلمعة، اجد امٍت، وخاصة لو مسجد من تو ان ال يكاد خيوالداين 
من االئمة الذين وجدوا انفسهم مضطرين بشكل تلقائي لعدم التغريد خارج سرب توجهات احلكومات وخلق حالة من 

                                                           
 .1987و اإلرشاد واخلطابة والتدريس واالمامة يف ادلساجد لسنة  الفقرة ب من ادلادة اخلامسة يف نظام الوعظ  1
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الرئيسية خلطبة يوم اجلمعة ن يكون عنوان واالفكار بأويف فًتات اخرى قبلوا ادلراقبة والسيطرة الذاتية على ما يقولون، 
 تأتيهم من وزارة االوقاف.اليت موحدة لكافة ادلساجد و 

اخر االجراءات احلكومية ل"ضبط"عمل "االئمة" كانت خطبة اجلمعة ادلوحدة، اليت جترب كافة ادلساجد بااللتزام مبوضوع 
امع" الذي حصر القاء خطبة اجلمعة خطبة موحد حتددىا الوزارة، كما قررت الوزارة، مؤخرا اعتماد خطة "ادلسجد اجل

اجياد حل دلشكلة نقص االئمة، الناتج عن كثرة عدد   لك ان اذلدف منالوقاف، وزارة لتربر  ،دلساجديف بعض ا
 ادلساجد وتفضيل خرجيي كليات الشريعة العمل يف وزارة الًتبية والتعليم.

الىتمام بالظروف ايرافقو  ات مل وأدوار األئمة وادلؤ نُت، لكن ىذا االىتمام احلكومي الكبَت مبا حيدث يف ادلساجد، 
ادلعيشية لالئمة، حيث عانوا على مدى عقود من التهميش وعدم توفَت ظروف عمل الئقة ذلم، قابل  لك حتميلهم 

 اعباء وظيفية ىائلة، دتنعهم من العيش بطريقة طبيعية.

ة للتشريعات والسياسات وادلؤشرات االخصائية  ات مكتبي مراجعة اىلالذي مت االستناد يف اعداده  ىذا التقرير، تناوليت
يف ادلؤ نُت واصحاب العالقة، و االئمة العديد من مع نقاشية ، واجراء مقابالت وجلسات العالقة بعمل أئئمة ادلساجد

وظروف سكنهم يتناول ظروف عمل أئئمة ادلساجد وادلؤ نُت من حيث أجورىم وعالواهتم واجازاهتم ، عدة زلافظات
 .داخل ادلساجد وجودىم لتأسيس نقابة خاصة هبم، وغَتىا من اجلوانب ادلتعلقة بعملهم

 

 ارقام واحصائيات 

( موظفا، منهم 6750)يف الوزارة حبسب اخر احصائيات وزارة االوقاف، يبلغ عدد ادلوظفُت الرمسيُت وادلثبتُت 
فضال عن وجود ( مسجدا، 6380اجد يف االردن )مؤ نا، يف حُت يبلغ عدد ادلس (4150( اماما و)1856)
واعظة، وبذلك تشَت االرقام  (753، ويبلغ عدد الواعظات ))وقت اعداد ىذا التقرير( مسجدا حتت االنشاء (189)

 مؤ نا. (1390( امام، و)2400) لوجود نقص بعدد االئمة وادلؤ نُت يصل اىل حوايل

، اكدوا ان سبب وادلؤ نُت مركز الفينيق مع عدد من االئمة اليت أجراىاوادلقابالت ادلعمقة ومن خالل جلسات نقاشية،
النقص عزوف خرجيي كليات الشريعة عن ىذه الوظائف، كوهنا ال حتقق دخال ماليا مناسبا، وال توفر شروط عمل 

دم ترك ادلسجد، بع فكرة الزام االمام وادلؤ نلكن االئمة ركزوا على ، سيتم التحدث عنها الحقا يف ىذا التقرير، ةالئق
حيث أن لسد احتياجاهتم ادلالية، جزئية على اجياد فرص عمل اضافية  يعٍت عدم قدرهتم العمل، طوال اليوم، ما مكان

ديد يطلب منهم اجازة او عطلة، وحبال االضطرار الش ، ناىيك عن عدم قدرة غالبيتهم على احلصولرواتبهم منخفضة
ي أحمل مسؤولية بديلو حبال صدر عنو يضع االمام وادلؤ ن يف حرج شديد، كونو يت لسد فًتة الغياب، وىذاتوفَت بديل 

 .يؤثر سلبا على حياهتم االجتماعيةخطأ، لذلك يفضالن عدم التغيب، ما 

كليات الشريعة   م ذلاتُت الوظيفتُت، ويفضل خرجيونتيجة ىذا الوضع، يعزف االكثرية من ادلؤىلُت اكاددييا عن التقد
ما  حيصلون على امتيازات مالية أفضل.حيث  زارة الًتبية التعليم للعمل كمعلمُت دلادة الًتبية االسالمية،االلتحاق بو 

 .كبَت ودائم ؤون وادلقدسات االسالمية امام مأزقوضع وزارة الش
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مكنها من اللجوء اىل ى استثناء من ديوان اخلدمة ادلدنية علمؤخرا وللتغلب على ىذه ادلشكلة، حصلت وزارة االوقاف 
حبيث تنشر اعالنا تطلب فيو أئمة ومؤ نُت وتعمل على تعيينهم دون الرجوع لديوان اخلدمة ، "االعالن ادلفتوح" 

 ادلدنية، لكن حىت االن مل يسفر ىذا عن حل ادلشكلة بسبب قلة ادلتقدمُت.

ن وظيفتهم الحقا أئمة "خطابة " تكو اشهر على االتفاق مع بعض اجلامعات لفتح ختصص قبل ايضا، عملت الوزارة 
يف ادلساجد، كما اهنا مستمرة بالعمل على ابتعاث عدد من محلة الثانوية للدراسة يف اجلامعات على نفقة الوزارة 

 اللزامهم الحقا بالعمل بوظيفة امام.

، حيث مل تسع مثال الوظائفمل تعاجل جذور ادلشكلة لتوفَت عاملُت يف ىذه ادلتابع ذلذه ادللف، جيد ان الوزارة لكن 
مالية  ثل زيادة الرواتب او توفَت عالواتمهنتهم جا بة للعمل هبا، ملتحسُت اوضاع االئمة وادلؤ نُت، حبيث تصبح 

 مناسبة، وسكن مناسب، وغَتىا من الظروف اليت توفر شروط عمل الئق.

 

 الحق في تأسيس واالنضمام لنقابة

بدأ يف منتصف  لك العام حراكا ، لتكون اول نقابة منتسبيها من القطاع العام، 2011بعد تأسيس نقابة ادلعلمُت عام 
لألئمة وادلؤ نُت واالداريُت والواعظات العاملُت يف وزارة االوقاف، للمطالبة بانشاء نقابة ذلم، لتكون خطوهتم االوىل 

يف االوقاف االسالمية، واليت مت انتخاب رئيسها واعضائها من قبل االئمة  تأسيس اللجنة التحضَتية لنقابة العاملُت
وما  وادلؤ نُت واالداريُت، لتنظم ىذه اللجنة عدة اعتصامات وتصدر عدة بيانات تطالب بالسماح ذلم بتأسيس النقابة.

لدستورية ادلتعارف عليها يف زالت اللجنة التحضَتية للنقابة جتهد لتسريع اصدار قانون خاص للنقابة وفق ادلسارات ا
األردن، وىذه اجلهود تواجو مصَت كافة ادللفات ادلتعلقة بالتنظيم النقايب يف األردن منذ عدة سنوات، إ  ما زال مسار 

 ىذا ادللف مسدودا.

ارسلت احلكومة مشروع قانون نقابة االئمة والعاملُت يف االوقاف االسالمية  2012من عام  ويف شهر اب/اوغسطس
وىو االمر الذي القى  2013من عام  جنة النيابية القانونية يف ا ار/مارساىل الربدلان، لتوافق عليو الل 2012سنة ل

 قبوال واستحسانا لدى االئمة وادلؤ نُت واالداريُت يف وزارة االوقاف.

جنة القانونية يف رللس االعيان، لكن وبعد حوايل عشرة ايام من موافقة اللجنة النيابية عليو، واليت بدورىا ارسلتو اىل الل
والواعظات منو، وحتصره باألئمة، وىو االمر ( من مشروع القانون لتستثٍت ادلؤ نُت واالداريُت 15عدلت االخَتة ادلادة )

 لتقرر االعًتاض عليو ورفض ىذه التعديل. للنقابة الذي مل يرق للجنة التحضَتية

 دفعاحتجاجا على ىذا التعديل، ما لشارع مرة اخرى بتنفيذىم اعتصامات ولذلك، عاد االئمة وادلؤ نُت واالداريُت ل
رللس االعيان اىل تأجيل مناقشة مشروع القانون، وارسال سؤال للمحكمة الدستورية حول جواز قيام ادلوظفُت يف وزارة 

 يف القطاع اخلاص.االوقاف بإنشاء نقابة ذلم، رغم اهنم تابعُت لنظام اخلدمة ادلدنية، وليس لوظائفهم مثيل 

، حتت عنوان قرار تفسَتي رقم 2013وجاء رد احملكمة الدستورية، الذي نشرتو على موقعها االلكًتوين يف دتوز/يوليو 
، مناصرا وداعما دلوقف االئمة وادلؤ نُت بانشاء نقابة خاصة هبم اىل جانب كافة العاملُت يف القطاع 2013لعام  6
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ظفُت يف أي وزارة أو دائرة أو ىيئة أو مؤسسة حكومية أن ينشئوا نقابة خاصة ذلم جيوز للمو "العام، حيث نص على 
حىت وان كانوا من ادلوظفُت التابعُت لنظام اخلدمة ادلدنية وبغض النظر عما إ ا كان ذلم مثيل يف القطاع اخلاص خارج 

ة وفقًا دلا تراه السلطة التشريعية إطار احلكومة أم ال على أن يتم  لك مبوجب تشريع أو تشريعات تصدر ذلذه الغاي
 صاحبة االختصاص االصيل يف التشريع".

على طلب وزارة االوقاف، سحب مشروع مسودة القانون رية، مل يرق للحكومة لتقرر، بناء يبدو ان رد احملكمة الدستو و 
وعا جديدا للقانون مشر  قدمت احلكومة 2014ت عليو، ويف عام العادة النظر بو، حبجة ان الوزارة لديها مالحظا

ملف انشاء النقابة للمربع االول  عاد "، وبذلك2014"نقابة األئمة العاملُت يف وزارة األوقاف لسنة حيمل اسم 
 العًتاض اللجنة التحضَتية على استثناء ادلؤ نُت واالداريُت والواعظات.

ان قرار احملكمة الدستورية يعٍت ان نقابتهم "شرعية" ولذلك ىم يطالبون،  اعتربت للنقابة، فقد بالنسبة للجنة التحضَتية
ون اجلديد حىت االن يف ىذا السياق، فقط بالسَت قدما يف اجراءات اخراجها اىل ارض الواقع، يف حُت مل يعرض القان

 بغرفتيو النواب واألعيان. على الربدلان

ة مفادىا عدم وجود نية حكومية جدية النفا  مطلب االئمة وادلؤ نُت ادراك ىذه التفاصيل، تقود اىل الوصول اىل نتيج
ها اىل سحب مشروع القانون وتقدمي ط بقرار احملكمة الدستورية، بلجوئواالداريُت والواعظات، كوهنا ضربت بعرض احلائ

 اخر جديد اصر على حصر االنتساب للنقابة باالئمة فقط.

 

 الظروف المعيشية لالئمة والمؤذنين 

 االجور واالجازات: 

االجور، يقابلو اجبارىم على البقاء يف مكان العمل لساعات طويلة  فاضخنعظم شكاوى األئمة والوعاظ حول اتدور م
جدا مرتبطة باوقات الصالة، مع العلم اهنم ال يستطيعون، سواء االمام او ادلؤ ن، مغادرة ادلسجد بعد انتهاء وقت 

الصالة متقاربة، وبذلك حبال رغبتهم بالقيام بأي نشاط اجتماعي او غَته، ال الصالة، حيث يؤكدون ان مواعيد 
 جيدون الوقت لذلك.

يقول احد االئمة: "حياتنا االجتماعية معطلة بالكامل، حىت يوم االثنُت وىو عطلتنا الرمسية يطلب منا اجياد امام ثقة 
ي حول ىذا البديل، وىذا يصعب علينا فكرة االستفادة حيل مكاننا وحيملونا مسؤوليتو، ويطلبون منا تقرير قبلي وبعد

حنن زلتجزين من العطلة، فنفضل البقاء يف ادلسجد، ال نستطيع اجراء اي معاملة شخصية او حىت زيارة االقرباء، تقريبا 
 يف مكان وظيفتنا".

( 384بكالوريوس ال يزيد عن )االجر الشهري لالمام يف ادلسجد، عند بداية تعيينو حبال كان حاصال على رلمل 
يف حُت يتم تعيُت  ،كونو يعُت على الفئة الثالثة حسب نظام اخلدمة ادلدنية  دينارا، يف حُت يقل راتب ادلؤ ن عن  لك

، وحبال كان حاصال على ادلاجستَت او الدكتوراة يضاف لو زيادة مالية وصفها االئمة، األئمة على الفئتُت االوىل والثانية
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قرارا قالت  2016، باهنا قليلة جدا، واالمر الالفت ان وزارة االوقاف اصدرت بداية عام فريق اعداد التقريرهم شلن قابل
 فيو اهنا لن تعتمد اال البكالوريوس لطاليب الوظيفة من االئمة.

ريا حلملة دينارا شه (25بالنسبة للعالوات اليت يتقاضاىا االئمة فهي تنحصر يف عالوة خطبة اجلمعة اليت تبلغ )
دنانَت على كل خطبة، وىي قليلة اىل عشرة دكتوراة وادلاجستَت، اي حوايل ستة دينارا حلملة ال (40البكالوريوس و)

االئمة، ومع  لك ينتظر االئمة اشهرا طويلة قبل ان العديد من ول من قبل االمام كما اكد جدا، مقابل اجلهد ادلبذ
 مع الراتب الشهري. ترفق الوزارة ىذه العالوة اليت التصرف ذلم 

ال حتسب ذلم اي ساعات عمل  منو، ُتطوال اليوم داخل ادلسجد، او قريبورغم ان االئمة وادلؤ نُت يبقون تقريبا 
على اسئلتهم وادلشاركة  اضايف، وال يتم النظر اىل اجلهود واالعباء ادللقاة عليهم من حيث التواصل مع ادلصلُت واالجابة

ت اليت دتليها عليهم احلي مثل زيارة ادلرضى ومجع التربعات وما اىل  لك، واليت تعترب من الواجبايف االنشطة داخل 
سجد، وبالنسبة لدروس حتفيظ القرأن اليت عادة ما يتوىل القيام هبا امام او مؤ ن ادل طبيعة عملهم حسب وصفهم.
 االضافية اليت ال يتلقون اجرا عليها. فعادة تكون ايضا من مهامهم

 

 السكن

يف الوقت الذي تلزم تعليمات أبنية ادلساجد الصادرة عن وزارة االوقاف والشؤون وادلقدسات االسالمية، كل من اراد 
% من ادلساجد ال 95التكفل ببناء مسجد ان يكون فيو سكنات لكل من االمام، وادلؤ ن وخادم ادلسجد، اال ان 

ان ىذا السكن عادة ما يبٌت حتت ادلسجد، ليكون على االغلب  يوجد هبا اال سكنا لالمام فقط، وادلشكلة االكرب
 مبساحة ضيقة جدا، وال تتوفر فيو الشروط الصحية مثل التهوية ادلناسبة.

للسكن، وبذلك ال تعترب  حتت ادلساجد غَت صاحلةاليت تقع اغلب االئمة، الذين دتت مقابلتهم اكدوا ان السكنات 
تها رغم ان اغلبها مضى على بنائو عشرات السنُت، واجلديد منها يتم ارتكاب نفس ، وال تتم صيانمالئمة للعيش فيها

كافية رض، وال تصلها اشعة الشمس، او كمية  حتت اال االخطاء اذلندسية عند تصميمها حيث تكون مثل "السراديب"
 حسب وصف ساكنيها. من التهوية

نواع اخرى من االمراض نتيجة العيش يف ىذه السكنات، ويف ابنائهم مصابُت بالربو، واىؤالء األئئمة أن غالبية يؤكد 
الوقت  اتو ىم مضطرين للبقاء هبا لقرهبا من مكان العمل"ادلسجد"، وايضا عدم القدرة ادلالية على استئجار بيت قريب 

 من ادلسجد.

ضيقة  ومبساحةعل سكن االمام حتت ادلسجد احد االئمة قال: "عند تصميم ادلسجد ىندسيا، ىناك اصرار على ج
حيث تركز ادلانع الشرعي وفق  جدا، رغم انو ال يوجد اي سبب شرعي دينع بناء السكن جبانب ادلسجد وليس حتتو".

وتقول فتوى صادرة عن دائرة االفتاء تناقش حكم البناء دائرة االفتاء على منع البناء فوق ادلسجد لغَت أغراض الصالة، 
عة ومنزلة عاليو يف اإلسالم، ولو أحكامو اخلاصة عند الفقهاء، فإ ا أقيم بناء فوق ادلسجد: "ادلسجد لو مكانة رفي

مستقل ليكون مسجداً فال جيوز البناء فوقو ألي غرض كان؛ ألن ما فوق ادلسجد يأخذ حكم ادلسجد، وىذا ما نص 
 . "عليو مجهور الفقهاء
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دتنع البناء فوق ادلسجد، لكن ال يوجد ما دينع البناء وبذلك، يؤكد األئمة، شلن قابلهم فريق اعداد التقرير، ان الفتوى 
 .حبسب رأي احد األئمة "جبانبو او على مستواه وليس يف "سراديب حتت االرض

رغم ان تعليمات بناء ادلساجد الصادرة عن وزارة االوقاف تؤكد انو جيب ان خيضع اي مسجد سيتم "خر قال: امام آ
الصادرة عن نقابة ادلهندسُت االردنيُت  حبيث ختضع مجيع ادلشاريع اليت تزيد تعليمات االشراف اذلندسي بنائو ل

ندسُت وبتعيُت هلالشراف الكلي من قبل مكتب ىندسي معتمد ومسجل يف نقابة ادل مًت مربع (400مساحتها عن )
 ."، اال انو ال احد يكًتث لتطبيق الشروط الصحية لسكن االماممهندس مقيم يف ادلوقع

قال: " عندي ثالثة اطفال كلهم يعانون من الربو واحلساسية، ايضا زوجيت بدأت تعاين من مشاكل يف العظام، احدىم 
لدي تقارير طبية تثبت ان السبب عدم تعرض زوجيت واوالدي للشمس والتهوية الكافية سامها اىل حد كبَت فيما 

يضا طبيعة عملي تلزمٍت بالبقاء قريبا جدا من يعانون، ال استطيع استئجار بيت الين ظرويف ادلالية ال تسمح وا
 ادلسجد".

يتم اخراج عائلتو من السكن، وىذا يعٍت عدم الشعور باالستقرار نقطة اخرى يثَتىا االئمة تكمن يف حالة وفاة االمام، 
 الوظيفي وشعور العاملُت يف ىذا القطاع بعدم االمان ما ينعكس على ادائهم الوظيفي.

 

 عزوف عن المهنة

باالغلبية العظمى من خرجيي كليات الشريعة للعزوف عن التقدم الشغال وظيفة امام او مؤ ن،  ىذه الظروف دفعت
وىذا خلق نقصا يف كوادر وزارة االوقاف، مل تفلح االجراءات العديدة اليت اختذهتا الوزارة على مدى اخلمس سنوات 

 ظروف عمل االئمة، رغم ان ىذا الباب االمثل جلعل ىذه فالوزارة طرقت كل االبواب اال باب حتسُتاالخَتة لسده، 
 ادلهنة جا بة.

، جلأت مؤ نا (1390( امام، و)2400حوايل)وزارة االوقاف، اليت تعاين حاليا من نقص يف عدد االئمة يصل اىل 
لعدد قللت من حاجتها وبذلك فكرة "ادلسجد اجلامع" حبيث حصرت خطبة اجلمعة يف مساجد معينة،  مؤخرا اىل

، يف ظل عدم التزام اخلطباء يوم اجلمعة، وبنفس الوقت سهلت على نفسها عملية الرقابة على ما يقال يف خطبة اجلمعة
 عدد من االئمة مبوضوع خطبة اجلمعة ادلرسل من الوزارة.

ة ازاء تشجيعا من الرأي العام، حيث رصدت وسائل االعالم ردات فعل ادلواطنُت الغاضب مر مل يالقلكن ىذا اال
وزارة، بعضها يبعد اغالق ادلساجد، القريبة من بيوهتم، يوم اجلمعة واجبارىم على اداء الصالة يف مساجد حتددىا ال

 عن مكان سكنهم. اكثر من مخسة كيلو
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 وقلة األئمةكثرة المساجد 

ادللف يعكسها، عدم قدرة يف الوقت الذي تظهر التفاصيل ادلذكورة سابقا يف ىذا التقرير، وجود فجوة خطَتة يف ىذا 
الدور اذلام الذي يلعبونو وبأهنم  راكادلة مقبولة تساعد االئمة على ادوزارة االوقاف، رغم زلاوالهتا احلثيثة، على اجياد مع

جزء من منظومة رسم السياسات وصناعة القرار، حيث ان الشعور السائد بينهم انو يتم التشديد والتضييق عليهم، 
تتتفهم على  م ادلعيشية وال يشعرون ان الدولةديث يف اطار معُت، وبنفس الوقت ال ينظر اىل ظروفهوويطلب منهم احل

ن يعتقدون ان العمل االقل ىذه ادلطالب، ومن ناحية اخرى وزارة االوقاف مل تنجح يف تغيَت توجهات اغلبية الناس الذي
رغم ان االئمة انفسهم قالوا، اثناء اعداد مقابالت معهم، ان بناء ادلدارس  ،ينحصر فقط يف بناء ادلساجداخلَتي 

 وادلستشفيات واي شيء اخر فيو فائد للناس، يؤجر عليو فاعلو.

ىذه الفكرة ادلح اليها وزير االوقاف االسبق الدكتور ىايل عبد احلفيظ، عندما قال يف احد مقابالت الصحفية ان 
حصر يف بناء ادلساجد، خاصة ان الوزارة تعاين من عدم االقبال على وظيفة االمام وادلؤ ن، العمل اخلَتي جيب ان ال ين

وبذلك اقبال الناس على بناء ادلساجد، رغم ان ادلنطقة ادلراد البناء فيها مغطاة اساسا مبسجد، يزيد من عبء الوزارة 
 سنويا.  امسجد 200 -150بتوفَت موظفُت جدد، حيث يتم بناء 

 

 التوصيات: 

 نقابة خاصة هبم.تأسيس بعظات الواالئمة وادلؤ نُت و السماح ل 
  واجازاهتم. من ناحية زيادة اجورىم وعالوهتمالعمل على حتسُت شروط عمل األئمة وادلؤ نُت والوعظات 
  حتسُت ظروف السكن، وتعديل انظمة بناء بناء ادلساجد حبيث تضم مادة تشَت اىل ضرورة التحقق اذلندسي

 امكانية بناء السكن اىل جانب ادلسجد وليس حتتو. من
  تدريبية يف سلتلف القضايا اليت تتعلق مبهنتهم، دورات دتكُت األئمة وادلؤ نُت والوعاظ من ادلشاركة يف

 ودتكينهم من التعرف على ثقافات اآلخرين وادلفاىيم الالزمة لفهم متغَتات احلياة ادلعاصرة.
 

 

 


