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إعداد: ضاري المطيري

كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

»إحياء التراث« تكفل أكثر من 2000 يتيم و400 أسرة متعففة في غزة والقدس وتشرف على المعهد الشرعي النسائي
لفلس��طني؟ وما اجلهات التي تستقبلها 

وكيفية توزيعها في فلسطني؟
أقامت جلن����ة العال����م العربي في 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي العديد 
من املشاريع واألعمال اخليرية واإلغاثية 
في داخل فلس����طني، وتتعامل في هذا 
الشأن مع جمعيات وجلان خيرية أهلية 
في داخل فلس����طني يقوم على إدارتها 
مشايخ وعلماء ومتخصصون متطوعون 
من املش����هود لهم بالعمل واالستقامة 
والصالح، وخالل تلك الس����نوات كان 
التعام����ل على أكمل وج����ه وقد نفذت 
اجلمعي����ة من خالل تل����ك اجلمعيات 
العديد من املش����اريع اإلنش����ائية من 
مساجد ومستوصفات ومراكز إسالمية 
ووحدات حتلية املياه ومكتبات إسالمية 
وكفالة أيتام وإغاثات موسمية وطباعة 
كتيبات وغيرها العديد من املش����اريع 
والتي تنفذ سنويا وتأتي بها تقارير 
دورية، ويتم توزيع تلك اإلغاثات عبر 
تلك اجلمعيات املعتمدة لدينا حسب 
رغبة املتبرعني، حيث إننا وسيط بني 
املتبرع واجلهات املنفذة داخل فلسطني، 
وتأتي تقارير موثقة من مجلس إدارة 
تلك اجلمعيات بالصور واإلحصاءات 

لكيفية توزيعها.
واقع العمل الخيري

ما تقييمك��م لواقع العم��ل اخليري في 
الكويت؟

العمل اخليري بال شك يجمع األمة، 
ألنه ميثل الرب���اط العقدي والنصرة 
الواجبة بني املس���لمني بواسطة هذه 
التي تعمل  اجلمعيات واملؤسس���ات 
إلطعام اجلائع وكسوة العاري وعالج 
املريض وكفالة اليتيم ومتابعة التعليم 
العلمي، واملتأمل والدارس  واالرتقاء 
لتلك اجلمعيات وآلي���ة أعمالها يجد 
أنه���ا تواكب العص���ر وتعمل بطرق 
فاعلة لتخفيف املعاناة وبدأت حتقق 
جناحات، وأبرزت مفاهيم عدة حتكم 
العمل وتدخله إلى مجال التخصص 
والتميز م���ع احلفاظ عل���ى معانيه 
اإلس���المية واإلنس���انية واخليرية، 
وجنحت في االنفتاح محليا ودوليا، 
وطال هذا العمل املس���لمني وغيرهم، 
وتنوعت مجاالت العمل لتواكب قضايا 
أخ���رى لم تكن مرئية، وأدى ذلك إلى 
وصول العم���ل اخليري إلى نوع من 
احلرفي���ة واألخذ باجلدي���د وتنظيم 
األعمال بش���كل علمي عصري، وبال 
ش���ك فإن العمل اخليري في الكويت 
عبر جمعياته ومؤسس���اته ومبراته 
ووقفياته قدم أمنوذجا متميزا للعمل 
اخليري املؤسسي للعالم أجمع، وهذا 
بشهادة اجلميع، وهذا إن دل فإمنا يدل 
على حب أهل الكويت ورجاالتها لعمل 
اخلير املتأصل في نفوس أبنائه، منذ 
أن كانت مواردنا احلياتية متواضعة 
في زمن آبائنا وأجدادنا، واملس���اجد 
واألوقاف مازالت ش���اهدة على البذل 
والعطاء حتى مع ضيق ذات اليد، وهذا 

بفضل اهلل.

عثيمني، وكذلك ثالثة مساجد، وعمارة 
سكنية تضم 16 شقة مت تسليمها لألسر 
التي فقدت منازلها بسبب اجلرف والهدم، 
وروضة أطفال، واملعهد الشرعي النسائي 
العلوم  ت����درس  ويض����م 900 طالبة 
الشرعية، ومستوصف رفح اخليري، 
وتكفل اللجنة م����ا يقارب 2000 يتيم 
و400 أسرة متعففة في غزة والقدس، 
ومتت مس����اعدة الكثي����ر من احلاالت 
املرضية، وزودت بعض املستوصفات 
باللوازم الطبية حسبما توافر من أدوية 

وعالجات طبية. 
زيارة قطاع غزة

كانت لكم زيارة رسمية وإغاثية إلى قطاع 
غزة بعد احلصار، حدثنا عن مشاهداتكم 

هناك؟ 
انطالقا من مسؤوليتنا جتاه االخوة 
الفلسطينيني في قطاع غزة احملاصرة، 
وبناء على رسالتنا اإلنسانية واخليرية، 
وبعد فتح منافذ قطاع غزة وأصبحت 
الزيارة ممكنة، وحني وصولنا انتابتنا 
مشاعر وشجون ونحن نطأ بقعة من 
أرض فلسطني املباركة، وقمنا بزيارة 
العديد من املؤسسات اخليرية واملرافق 
واخلدمات التي تقدمها، واملشاريع التي 
مت تنفيذها من قبل جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي، وخالل جولتنا أشرفنا على 
توزيع مجموعة من املساعدات الغذائية 
ضمن مشروع اإلغاثة العاجلة املمول من 
قبل جلنة العالم العربي بجمعية إحياء 
التراث اإلس����المي على األسر املعوزة 
والفقيرة، وملس����نا حاجة السكان إلى 
مث����ل هذه املس����اعدات خاصة في ظل 
احلصار واإلغالق وتدهور مس����توى 
املعيشة، وزرنا منطقتني عانتا من هدم 
منازلها من قبل قوات االحتالل اليهودي 
األولى منطقة التفاح أو ما يطلق عليها 
أيض����ا منطقة امل����وت مبحافظة خان 
يونس والثانية منطقة حي البرازيل 
مبحافظة رفح، حيث تعرضت معظم 

مستغربا لنا هّبة أهل الكويت حكومة 
وشعبا لتقدمي واجب النصرة والدعم 
امل����ادي والعيني، ألهلهم املدافعني عن 
مقدسات املس����لمني في أرض األقصى 
وإعانتهم وتقدمي ما جتود به أنفسهم 
لتخفيف آالم أسرى الشهداء وإخوانهم 
اجلرحى واملتضررين جراء االعتداءات 
اليهودية على املسلمني العزل املدافعني 

عن مقدساتهم وكرامتهم.
إنجازات تحققت

م��ا اإلجنازات الت��ي حققتموها من أجل 
املسجد األقصى؟

وهلل احلمد قامت جلنة العالم العربي 
بعمل ما وفقت إليه من أسابيع ثقافية 
حول املسجد األقصى ومعارض للصور 
ومجسمات مختلفة وإصدارات عديدة 
تذكر وتؤكد حق املسلمني في املسجد 
األقصى، وتفند مزاعم اليهود وأكاذيبهم 
وأباطيلهم، وتكشف مخططاتهم لهدم 
املس����جد األقصى، وساهمت في إعمار 
املسجد األقصى مبا سنحت له اإلمكانات 
والقوانني املفروضة من جيش االحتالل، 
وكان من أب����رز اإلجنازات بأن تكفلت 
اللجنة بتحدي����ث النظام الصوتي في 
املسجد األقصى وقد تبنت املشروع أخت 
فاضلة م����ن الكويت باجلمع لتكاليف 
املشروع وأجنز وهلل احلمد، هذا باإلضافة 
للدورات العلمية في املسجد األقصى 
وكذلك كفال����ة حلقات حتفيظ القرآن، 
ونشر مشروع كتيب األقصى الذي يقوم 
بتوزيع كتب وأشرطة ونشرات إسالمية 
هادفة لتوعية املسلمني بأمور دينهم، 
وكذلك من املشاريع التي تنفذها اللجنة 
سنويا في املسجد األقصى مشروع إفطار 
الصائم وتوفير الناقالت للمصلني في 
ش����هر رمضان إلحياء العشر األواخر 
واالعتكاف فيه، وما حتقق كل ذلك إال 
بفضل اهلل تعالى ثم بالتجاوب الطيب 

من أهل الكويت.
إل��ى أي��ن تذه��ب التبرع��ات املجموعة 

الش����عب الفلس����طيني نصرة ألرض 
املسلمني وحماية ملقدساتهم.

اهتمام وتركيز

لوحظ اهتمام جلنتكم باملسجد األقصى، 
ملاذا كل هذا االهتمام والتركيز عليه؟ 

أخبر النبي ژ خبرا عظيما وهو 
املبل����غ عن ربه س����بحانه وتعالى أن 
القلوب س����تبقى معلقة بحب املسجد 
األقصى املبارك والشوق لشد الرحال 
إليه والصالة فيه بل لرؤيته والنظر 
إليه والدفاع عنه قال ژ عندما سئل 
عن املس����جد األقصى »ولنعم املصلى 
هو، وليوش����كن أن يكون للرجل مثل 
ش����طن فرس����ه من األرض حيث يرى 
منه بيت املقدس خير له من الدنيا وما 
فيها« صححه األلباني، وفي احلديث 
داللة بالغة واضحة على مكانة املسجد 
األقصى في نفوس املس����لمني، وتعلق 
القلوب بحبه والدفاع عنه، فلهذا لم يكن 

منازل املنطقتني للهدم إما بشكل جزئي 
أوكلي وتش����ريد مئات األسر، ما متت 
مشاهدته أثناء اجلوالت امليدانية التي 
قمنا بها يؤكد حاجة الفلسطينيني إلى 
مزيد من الدعم واملساعدة خاصة أنهم 
يعيش����ون أوضاعا حياتية مأساوية، 
وكل من لقيناه����م في غزة عبروا عن 
الغامرة بوجودنا بينهم،  س����عادتهم 
وشكروا الكويت على جهودها في رفع 
الظلم عن الشعب الفلسطيني، وأوصونا 
بإيصال سالمهم إلى أهل الكويت قيادة 

وحكومة وشعبا. 
واجبنا نحو غزة

ما واجب األمة أم��ام هذا احلصار وذلك 
العدوان اجلائر؟ 

على أمة اإلسالم خاصة والعالم أجمع 
أال يقف موق����ف املتفرج أو أن يكتفي 
ببيانات الشجب واالستنكار، بل الواجب 
على املجتمع الدولي اخلروج عن صمته، 

والقيام بواجباته األخالقية والقانونية 
جتاه أهل فلس����طني عامة وأبناء غزة 
على وج����ه اخلصوص، وذلك بتوفير 
احتياجاتهم األساس����ية، والعمل على  
حتريرهم من أكبر سجن في التاريخ، 
بفك احلصار عنه����م. وعلى حكومات 
الدول العربية واإلسالمية اتخاذ موقف 
ح����ازم لفك هذا احلص����ار الظالم على 
أهلنا ف����ي قطاع غ����زة، أداء للواجب 
اإلنساني واإلسالمي في نصرة الشعب 
الفلسطيني، وفك ذلك احلصار الشديد 
املفروض عليه، بتقدمي كل وسائل الدعم 
املادي واالقتصادي والسياسي وعدم 
اخلضوع لتلك االمالءات والتهديدات 
اليهودية الظاملة اجلائرة، وعلى الشعوب 
اإلس����المية في العال����م أن تقدم مزيدا 
من الدعم واملؤازرة إلخوانهم، وليحذر 
املسلمون جميعا من أن يكونوا سببا 
في التخذيل أو التواني أو النكوص عن 
دعم فلسطني واملصلحني فيها فنصرة 

بداي��ة، ن��ود أن تعرفن��ا عل��ى جلنتكم 
وأنشطتها؟

جلنة العالم العربي هي إحدى جلان 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي انطلقت 
مسيرتها اخليرية عام 1988م حتت شعار 
»األقربون أولى باملعروف« إلعطاء العمل 
اخليري في العال����م العربي املزيد من 
االهتمام، فالعرب هم مادة اإلسالم وقلبه 
النابض والق����رآن الكرمي نزل بلغتهم 
ورسول البشرية ابتعثه اهلل من بينهم 
وكانوا العون والسند في نشر اإلسالم 
الذي انطلق من أرضهم لينير الكون كله، 
ولهذا كان االهتمام لنشر اخلير والعلم 
ومساعدة احملتاجني والفقراء وكفالة 
األيتام، وإغاثة املنكوبني، وبناء املساجد 
واملعاهد واملراكز اإلسالمية واملؤسسات 
الدعوية والصحي����ة، من احمليط إلى 

اخلليج في العالم العربي.
القرصنة الصهيونية

م��ا تعليقكم على م��ا قامت ب��ه القوات 
الصهيوني��ة من اعت��داء وقرصنة على 

قافلة احلرية؟
بداي����ة نقدر اجله����ود الهائلة التي 
التركي ومؤسس����اته  الش����عب  بذلها 
التركية،  املدنية واالغاثية واحلكومة 
ونستنكر ما قامت به عصابات اإلرهاب 
والقرصنة الصهيونية من اعتداء وقتل 
لألبرياء العزل في أسطول احلرية ألناس 
تنادوا واجتمعوا من أنحاء العالم إلعانة 
إخوانهم احملاصرين في غزة، حملوا 
معهم الغذاء والدواء لكس����ر احلصار 
الظال����م املخالف للقوان����ني واألعراف 
الدولية، ه����ال العالم أجم����ع، وأذهل 
من سوء أعمالهم البعيد والقريب من 
أصحاب األلباب، وأبى الكيان الغاصب إال 
أن يستمر في غيه وعدوانه ومسوغاته 
وتبريراته ملمارس����اته اإلجرامية قال 
تعالى )وإن يروا سبيل الغي يتخذوه 

سبيال(.
هل لكم دور في تبيان خطورة احلصار 
على احلال��ة املعيش��ية والصحية ألهل 

غزة؟ 
نعم، لقد ح����ذرت اللجنة في كثير 
من املقاالت والتصريحات من خطورة 
احلصار املفروض على مليون ونصف 
املليون نسمة بعد أن مت عزلهم وسجنهم 
وقطع تواصلهم مع امتدادهم الفلسطيني 

والعربي واإلسالمي. 
ما مس��اهماتكم اخليرية لتخفيف معاناة 

إخواننا احملاصرين في غزة؟ 
هلل احلمد عملت اللجنة على إيصال 
اإلغاثات خالل احلصار، حيث إن إرسال 
اإلغاثات الدورية مستمر واملساعدات 
لم تنقطع لقطاع غزة من كفالة األيتام 
واألسر املتعففة، وتنفيذ مشروع إفطار 
الصائم خالل ش����هر رمض����ان وكذلك 
األضاحي، والطرود الغذائية حس����ب 
توافر السلع في األسواق، والتي كانت 
تعاني من شح في كثير من األحيان، 
وخالل اخلمس سنوات األخيرة قامت 
بتنفيذ بعض املشاريع اإلنشائية في 
قطاع غزة، ومن أبرزها مدرس����ة ابن 

م.فهد الحسينان

رئيس لجنة العالم العربي أكد لـ »األنباء« أن القضية 
الفلسطينية قضية إسالمية أواًل وأخيرًا وأن العمل 
الخيري يجمع األمة ويمثل الرباط العقدي بينها

ستبقى قلوب املس�لمني معلقة برحاب املسجد األقصى املبارك، وسيش�تد شوق شد الرحال إليه 
والصاة فيه، والظفر برؤيته والنظر إليه، مصداقا لقول املصطفى ژ عنه »ولنعم املصلى هو، وليوشكن 

أن يكون للرجل مثل ش�طن فرس�ه من األرض حيث يرى منه بيت املقدس خير له من الدنيا وما 
فيها«، ولهذا لم يكن مس�تغربا فزعة أهل الكويت حكومة وشعبا ملد يد العون والنصرة ألهلهم 

املدافعني واملرابطني من إخوانهم في الدين.
»األنباء« التقت رئيس جلنة العالم العربي م.فهد احلسينان بعد زيارته لقطاع غزة ومعبر رفح 

ليحدثنا عن معاناة أهالي القطاع ويوضح اإلسهامات الكويتية في نصرتهم وإغاثتهم، حيث 
حذر املسلمني من الوقوع في التخذيل أو التواني في دعم اإلخوة في فلسطني، مشيرا إلى 

أن نصرتهم إمنا هي نصرة ألرض املسلمني ومقدساتهم، ومؤكدا أن القضية الفلسطينية 
قضية إسامية أوال وأخيرا وليست قضية عربية فحسب كما يصوره اإلعام الغربي.

وأعرب احلس�ينان عن بالغ تقديره جلهود الشعب التركي ومؤسساته املدنية 
واإلغاثية وعلى رأسها احلكومة التركية وملا بذلوه من تضحية في أسطول احلرية، 
الفتا إلى أن العمل اخليري يجمع األمة اإلسامية على اختاف قومياتها عبر جمعيات 
ومؤسسات تعمل إلطعام اجلائع وكس�وة العاري وعاج املريض وكفالة اليتيم 

ومتابعة التعليم واالرتقاء العلمي.
وأضاف احلسينان ان جمعية إحياء التراث اإلسامي في الكويت املتمثلة 
في جلنة العالم العربي تكفل حاليا ما يقارب 2000 يتيم و400 أسرة متعففة 
ف�ي غزة والقدس، كما أقامت املعهد الش�رعي النس�ائي الذي يضم 900 

طالبة وغير ذلك من املش�اريع التي يدعمها أهل اخلي�ر من الكويت، وفيما 
يلي تفاصيل اللقاء:

الحسينان: فك الحصار عن غزة
واجب على الشعوب اإلسامية 
ونحّذر من التواني في تقديم 
المساعدات للشعب الفلسطيني

القدس � ضحية الُكُنس الجديدة.. والتهويد المستمر
بقلم: عيسى القدومي

قب����ل عامني تقريبا صدر كتاب مصور يحمل اس����ما عبريا 
»كيدمي يورش����المي«، ويعني »القدس أوال«، نش����ر في القدس 
حتت شعار »تطوير السياحة في القدس« بالتعاون بني »سلطة 
تطوير الق����دس« و»بلدية القدس«، وح����وت صفحاته معالم 
املخطط القادم بالصور والوثائق والرسومات الهندسية املفصلة 
ملا س����تكون عليه البلدة القدمية واملس����جد األقصى بعد إقامة 
املنشآت اجلديدة املزمع تشييدها داخل أسواره، وأسوار البلدة 
القدمية وما جاورها، وقدم له على أنه »عصارة دراسات وأفكار 
ومخططات ملش����روع »كيدمي يورشالمي«، وذلك لتغيير وضع 
احلوض التاريخي في القدس � أي البلدة القدمية وما جاورها 
� كعمل وطني يشارك فيه الشعب اليهودي« حتدث الكتاب عن 
مش����روع مفصل لتطوير القدس وتطوير السياحة في القدس 
ولضمان جناح املشروع يدعو لتكالب جهود »الشعب اليهودي« 
و»بلدية القدس« و»س����لطة تطوير القدس«، لتسريع عملية 
تطوير احلوض التاريخي، وذلك بهدف خلق اجلذب السياحي 

لعشرة ماليني زائر بالس����نة الواحدة، بتكلفة حوالي 2 مليار 
شيكل، ويستمر تنفيذ املشروع ملدة ستة أعوام »واستهدفت تلك 
املخططات اخلطيرة املسجد األقصى ومدينة القدس، وأظهرت 
حينذاك مؤسسات االحتالل لإلعالم العربي والغربي أن مشاريعها 
في القدس واملسجد األقصى مشاريع عملية وليست مجرد آمال 
وتطلعات، ولتأكيد جدية األمر أرفقوا مع املخططات الهندسية 
والرسومات التوضيحية امليزانية املطلوبة لكل مشروع على 
حدة، وإجمالي امليزانيات التي مت جمعها، كرسالة ليهود العالم 
لتتكالب اجلهود لتنفيذ تلك املشاريع اخلطيرة، والتي حتقق 
لهم هدفهم الكبير وهو: إقامة معبد لليهود في ساحات املسجد 
األقصى املبارك! وأخطر هذه املخططات املفصلة في الكتاب: إقامة 
هيكل مزعوم بني قبة الصخرة واملصلى اجلامع في صدر املسجد 
األقصى، وافتتاح كنس يهودية على أجزاء من املسجد األقصى، 
وإزالة طريق املغاربة وإغالق باب املغاربة، وإقامة جسر بديل 
يحمل مواصفات خاصة متكن اجلرافات والشاحنات والسيارات 
العسكرية من املرور عليه واقتحام املسجد األقصى، وفتح باب 

خارجي يوصل إلى املصلى املرواني بهدف حتويله إلى كنيس 
يهودي، باإلضافة إلى إقامة كنيس يهودي كبير على حس����اب 
أحد أبنية املس����جد األقصى، وهو بناء معروف باسم املدرسة 
التنكزية، وحفر العديد من األنفاق أس����فل املس����جد األقصى، 
أخطرها النفق الذي ميتد حتت املصلى املرواني ويتجه إلى داخل 
املسجد األقصى، باإلضافة إلى حفر نفق حتت املسجد األقصى 
يبدأ من احمليط الغربي للمس����جد األقص����ى ويتجه إلى داخل 
املسجد األقصى، بهدف أن يكون طريق اقتحام قوات االحتالل 
للمسجد األقصى، وأيضا عن مخطط القتطاع جزء من مقبرة 
الرحمة املدفون بها عدد من الصحابة ليش����يدوا مكانها محطة 
تليفريك، وقام مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية بترجمة 
الوثيقة العبرية وإرفاق الصور كما جاءت في الوثيقة العبرية، 
ووجه خالل تلك الترجمة نداء لألمة العربية واإلس����المية أن 
يهبوا جميعا لنجدة املسجد األقصى وحماية مقدساتنا، وذلك 
ضمن إس����تراتيجية واضحة حلماية املسجد األقصى والقدس 

بأكملها من العبث اليهودي.

وفد اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة خالل زيارته لغزة

أهالي غزة يحتاجون لكل أنواع الدعمأمام معبر رفحمساعدات كويتية لطالب املدارس  


