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✾إلى املرابطني في أرض اإلسراء

✾

✾وإلى كل من يتدبر سورة اإلسراء

✾

✾وإلى كل من احتسب األجر والثواب في دعم أرض اإلسراء.

✾

✾من أهل الكويت وسائر األرجاء.

✾

قدموا فيها خير العطاء من الصدقات واألوقاف سبيالً للنماء.
✾الذين َّ

✾

✾وإلى من تشوَّ فت نفسه لدعم أرض اإلسراء وحالت بينه وبني مبتغاه
احلوائل ،وصرفته عن شريف مقصده الصوارف.
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احلمد هلل رب العاملني ،أكرمنا بكتابه وشرفنا بخطابه وأدبنا بآدابه وجعلنا من
أنصاره وأحزابه وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله وأصحابه.

أما بعد
فالوقف مشروع حضاري لألمة اإلسالمية ،يتيح لها اإلفادة من املنفعة ،مع
بقاء األصل املؤدي الستمرار العطاء ،وتواصل البذل ،واملعروف ،وهو خصيصة
إسالمية أسهمت وبشكل كبير في رفع املعاناة على قطاعات مجتمعية كبيرة
عبر تاريخنا اإلسالمي بل والنهوض باملجتمع اإلسالمي في كثير من املناحي
احلياتية املختلفة.

موضوع الدراسة:
وتتعلق هذه الدراسة ببيان العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء ،ومدى
تعلق أهل الكويت بهذه البقعة الطيبة ،وعدم ادخارهم وسعاً في رفع معاناة
أهلها والنهوض مبؤسساتهم لتفي مبتطلباتهم وحاجياتهم.

أهمية الدراسة:
أهمية أي موضوع تأتي من أهمية محتواه ،وموضوعنا املاثل بني ايدينا
من األهمية مبكان ،فليس غريباً أن يكون للوقف تاريخ مشهود على أرض
فلسطني ،فمنذ الفتح العمري ألرض فلسطني أقيمت األوقاف التي ساهمت
وحفْظ الهوية اإلسالمية ،حيث كان أول أعمال
في نشر اإلسالم وتعاليمه ِ
اخلير في بيت املقدس هو املسجد الذي بناه أمير املؤمنني الفاروق عمر بن
اخلطاب رضي اهلل عن ،والذي كان يتسع لثالثة آالف من املصلني؛ وجاءت
خالفة عثمان وكانت شاهدة على عنايته  بالوقف على تلك الناحية ،جاء
في «أحسن التقاسيم» للمقدسي أن من عناية عثمان بن عفان  بالقدس
أنه أمر في خالفته بوقف قرية سلوان املجاورة للقدس ذات العيون واحلدائق
()1
على ضعفاء املدينة املباركة.

( )١أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم :أبو عبد اهلل املقدسي البشاري ،دار صادر -بيروت،
مكتبة مدبولي القاهرة ،الطبعة الثالثة.١٩٩١/١٤١١ ،
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واستمرت األوقاف في فلسطني والقدس في القرون األولى وما بعدها
من قرون ،فكان البناء األموي للمسجد األقصى وملسجد قبة الصخرة ،و
وُقِ فت بعدها السُ بل والتكايا واملستشفيات ودراسة الطب واآلبار واملساجد
واملدارس واملعاهد؛ بل وُقِ فت األوقاف للصرف على طالب العلم ومدرسيهم
وإيواء الطلبة والوافدين وإطعامهم وكفالتهم مببالغ نقدية تُدفع لهم ،وأوقاف
للمقابر ،وكفالة العجائز واألرامل ممن شددن الرحال إلى املسجد األقصى،
وانقطعن هناك بعد وفاة أزواجهن.
وبعد حترير القدس من أيدي الصليبيني أعاد صالح الدين لها احلياة بإقامة
األوقاف التي امتازت بكثرتها وتنوعها ،فقد وُقِ فت األوقاف التي طالت كل
مناحي احلياة؛ ليصرف من ريعها على املسجد األقصى وتسهيل شد الرحال
واملكوث في القدس ،وتوفير الطعام والشراب واملأوى والتعليم والطبابة ألهل
بيت املقدس وما واالهم.
وعادت احلياة إلى القدس سريعاً بعد أن غُيب عنها املسلمون  ٩١عاماً ،وهي
ُقصد
في ظل رماح االحتالل الصليبي ،وخالل أقل من سنة كانت القدس ت َ
ويشد إليها الرحال ويتقرب إلى اهلل في مجاورة املسجد األقصى ،وبفضل اهلل
تعالى ثم فقه وحنكة الناصر صالح الدين أعيدت احلياة االقتصادية للقدس،
وبعودتها عاد النبض لكل مناحي احلياة.
وبعد أن احتل الصهاينة الغاصبون أرض فلسطني ،عَ مد إلى االعتداء على
األوقاف اإلسالمية بدءاً من تدمير حارة املغاربة الوقفية التي كانت تضم ١٣٥
بيتاً وأربعة مساجد واملدرسة األفضلية وأوقاف أخرى .وطالت االعتداءات
قبور األموات ،فأقاموا متحفاً أسموه “متحف التسامح “!! على أرض مقبرة
“ مأمن اهلل “ التاريخية التي تضم رفات الصحابة والصاحلني والفاحتني،
وسبق ذلك تدمير أكثر من  ١٢٠٠مسجداً في املناطق التي احتلوها عام
١٩٤٨م ،وحوَّلوا ما تبقَّى منها إلى بارات ومطاعم ومراقص وبيوت للخنا
والفجور الذي يجيدوه.
وقد اعتبر اليهود األوقاف اإلسالمية أمالك غائبني؛ لذا نقلوا  % ٧٥من
أراضي وعقارات األوقاف إلى مؤسسات يهودية حسب قوانني أمالك الغائبني
وقوانني أخرى متصلة ،وبذلك القانون دنسوا املقابر واحتلوا املدارس وحولوها

وبذلك أضحت األوقاف اإلسالمية في القدس وفلسطني أمالكاً وأمواالً
يهودية ،ودمروا بذلك القطاع الوقفي ،ليضعفوا شوكة أهل فلسطني ،ويهينوا
كرامتهم ببحثهم عن لقمة العيش ،وإضعاف الرعاية ألهل احلاجة والعوز.
وفي ظل هذا الواقع كان ألهل الكويت دور عظيم وواضح في نصرة فلسطني
ومقدساتها ،ودعم صمود أهلها على األرض املباركة ،وحماية مقدساتها،
وتتمثل معالم ذلك الدور وهذه النصرة في شقني:
األول :بناء مساجد ومدارس ومنشآت وقفية تعزز الصمود وحتفظ الهوية.
والثاني :دعم من نوع آخر وهو األوقاف التي وُقِ فت لفلسطني من خارجها
لينفق من ريعها على أبواب اخلير في بيت املقدس وأكناف بيت املقدس
للمساهمة في إعمار املسجد األقصى وترميم مساجد فلسطني ورعاية أهلها.
وهذا هو الدعم األمثل واألهم.
لكل ما سبق فإن أهمية الدراسة ترجع إلى عاملني رئيسني:
- -1أهمية تشريع الوقف اإلسالمي والدور املنوط به في خدمة قضايا األمة
حيث اكتسب نظام الوقف أهمية كبيرة في املجتمعات اإلسالمية بشكل
عام ،وفي فلسطني بشكل خاص ،وتنبع هذه األهمية ليس فقط من مكانة
الوقف الدينية ،بل أيضاً من الدور التعليمي االجتماعي واالقتصادي والثقافي
والسياسي الذي يلعبه هذا النظام.
- -2أهمية أرض اإلسراء مكان ًا ومكانة
وهذه البقعة الطيبة ال تخفى مكانتها وال أهميتها عند كل مسلم مبا يدعو إلى
مزيد من االهتمام بها ورعايتها والزود عن أهلها والدفاع عنهم.
( )١املدرسة التنكزية من أشهر املدارس التي أُقيمت في العهد اململوكي بالقدس ،تقع هذه
املدرسة في مدينة القدس ،عند باب احلرم الشريف ،وهو الباب املعروف باب السلسلة .وقد
أمت بناءها سنة  ٧٢٩هـ ١٣٢٨/م ألمير تكز بن عبد اهلل امللكي الناصري امللقب بأبي سعيد نائب
املماليك على بالد الشام راجع مقال بعنوان املدرسة التنكيزية في:

http://www.palestinapedia.net
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إلى كنس يهودية كما هو حال املدرسة التنكيزية( )1في القدس والتي حولها
اليهود الغاصبني إلى كنيس يهودي بعد أن كانت مدرسة إسالمية وفرت العلم
النافع ملئات السنني.
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ومن أجل ذلك كان اختيار هذا املوضوع للكتابة فيه ،حيث إن أهمية محتواه
كانت من أولى وأهم األسباب الداعية خلوض غماره نظراً ملكانة أرض اإلسراء
وما حتويه من مقدسات إسالمية وما تعيشه من واقع مرير يُستلب فيه كل
شيء املقدسات واألرواح واألعراض ،فكانت احلاجة ماسة إلى إحياء سنة
الوقف على هذه البقعة املباركة ملؤازرة أهلها ومساندتهم على الوقوف أمام
من يتربص بنا وبهم ،وكان إبراز عطاءات وأوقاف أهل الكويت بصفة خاصة
لهذه األمور.

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى حتقيق بعض األهداف لعل من جملتها:
بيان أهمية أرض فلسطني ومكانتها عند أهل الكويت بخاصةواملسلمني بعامة مبا حتويه من مقدسات على رأسها املسجد األقصى.
احلرص على إبقاء مكانة األقصى وأرض املسرى ماثلة في نفوساملسلمني جميعاً حتى ال تنحسر مكانته أو تهون منزلته.
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الكشف عن معدن أهل الكويت األصيل واخليرية املتأصلة فينفوسهم وانتمائهم القوي لدينهم وعروبتهم.
بيان أهمية الدور الذي ميكن أن يلعبه العمل اخليري والوقف فيهذه الوقت العصيب من تاريخ أمتنا اإلسالمية وبخاصة في أرض
اإلسراء.
إشاعة ثقافة العمل اخليري والوقف على أرض فلسطني وأقصاهاوقضاياها ،بتقدمي النموذج الكويتي الرائد في هذا األمر.

املنهج:
وستسعى الدراسة لتحقيق األهداف السابقة وغيرها عبر املنهج التاريخي
والوصفي وذلك باستقراء تاريخية العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء،
وتتبع كثيراً من صور ومناذج هذه العطاءات والوقفيات املوجهة ألرض اإلسراء
وتسجيلها ،سواء في إطارها الرسمي احلكومي أو األهلي الشعبي ،مع حتليل
بعضها ما أمكن ،وإن كانت مثل هذه الدراسات الوصفية البحتة ال حتتاج إلى
كثير من التحليل.

- -1ذكر أرقام اآليات مع عزوها إلى سورها ,ووضع كل آية بني قوسني
مميزين.
- -2تخريج األحاديث الشريفة من مظانها املعتبرة ,فإن كان احلديث في
الصحيحني أو أحدهما اكتفيت بذلك دون بيان صحته ألن العزو إليهما
أو أحدهما معلِم بالصحة ,وإن كان في غيرها خرجته من كتب السنة
املعتمدة ,مع عزوه إلى مصدره .
- -3تخريج اآلثار من مصادرها.

الدراسات السابقة:
لعل من مشكالت هذه الدراسة قلة بل ندرة األبحاث التي تعنى بإبراز األعطيات
واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء سواء تلك التي وُقِ فت داخل أرض فلسطني
أو وُقِ فت خارجها لصاحلها ،ومن أهم ما وقفت عليه مما له عالقة ولو بعيدة
بهذا األمر:
كتاب تطور العالقات الكويتية الفلسطينية وأثر االحتالل العراقيفيها١٩٢١ ،م٢٠٠٧-م ،دار قرطاس للنشر والتوزيع ،ط ،١الكويت
سنة ٢٠٠٨م.
والكتاب يتعلق موضوعه الرئيس بالناحية السياسية وعليه فال يعد متكرر
احملتوى مع بحثنا هذا «العطاءات واألوقاف الكويتية».
الكويت والتنمية العربية (فلسطني) د .رمضان علي الشراح ،ود.حسني طه الفقير ،مركز البحوث والدراسات الكويتية ،سنة ١٩٤٤م.
والكتاب يتحدث عن عالقة الكويت مبطلق قضية التنمية العربية وبخاصة في
فلسطني ،دون خصوصية األوقاف الكويتية ألرض اإلسراء وإن كانت األوقاف
لها عالقة بالتنمية إال أن الكتاب لم يتحدث عنها.
كتاب الكويت والقضية الفلسطينية -دعم ومناصرة :د .خالد يوسفربيع الشطي الكويت :مركز البحوث والدراسات الكويتية ،الطبعة
األولى٢٠١٢ ،م.
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إضافة إلى بعض اإلجراءات املنهجية من نحو:
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والكتاب وإن حتدث عن عموم صور دعم أهل الكويت ألرض فلسطني وقضاياها
سواء الدعم الرسمي أو األهلي من نحو الدعم السياسي واملادي واإلعالمي...
إال أن حديثه عن األوقاف الكويتية ألرض فلسطني جاء مقتضباً جداً على
شكل إشارات ،وبهذا ال يتكرر مع املوضوع الرئيس لهذه الدراسة وهو األوقاف
الكويتية ألرض اإلسراء وإن كنت استفدت كثيراً مما كتبه املؤلف عن صور
الدعم األخرى بحكم أن الكتابات في هذا األمر قليلة جداً وأغلبها تقارير قد
ال تتوفر بشكل كبير.
إضافة إلى بعض التقارير املوجودة بأضابير األمانة العامة لألوقاف،وكذا بعض التقارير الصحفية ،وتقارير اجلمعيات اخليرية املتعلقة
بدعم ونصرة القضايا الفلسطينية وقد أفدت من بعضها.
وكذا بعض األبحاث املتعلقة بعموم الوقف ،والتي استفدت منها فيالتنظير للوقف في الفصل األول.
وعلى ضوء ما سبق :فقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على كل من
أوقاف أهل الكويت لصالح فلسطني ،وكذا املساعدات املباشرة التي مت
تقدميها لصالح فلسطني من ريع تلك األوقاف والصدقات؛ لتبقى مكانة
األقصى وأرض املسرى ماثلة في نفوس املسلمني جميعاً ،وليكشف بوضوح
تفاعل الشعب الكويتي مع املشاريع الوقفية لفلسطني ،عبر مؤسساته اخليرية
ومبراته التطوعية ومبادراته املجتمعية.
				

د .عبداحملسن اجلاراهلل اخلرافي

لعل مما تُعورِ ف عليه منهجياً ضرورة أن يستهل الباحث بحثه ،أو املؤلِّف
مؤلَّفه بتعريف ملصطلحاته الستكناه معانيها واستيضاح مراميها وفكّ رموزها
وخوافيها ،واتساقاً مع هذه املنهجية فإننا سنستهل بحثنا املتعلق باألوقاف
الكويتية في فلسطني ،بذكر بعض األمور التأصيلية املتعلقة بالوقف ،منطلقني
منها إلى ما بعدها من قضايا الدراسة ومتعلقاتها ،كاحلديث عن مكانة
فلسطني ،ومدينة القدس ،وتاريخية الوقف في هذه البقعة الطيبة ،مع احلديث
عن تفاعل أهل الكويت مع القضايا الفلسطينية ،عبر األعمال اخليرية بصفة
عامة ،واألوقاف بصفة خاصة مع ذكر مناذج على ذلك.
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الفصل األول :الوقف نظرات تأصيلية
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أوالً  :تعريف الوقف
في اللغة:
الوَقف بفتح الواو وسكون القاف ،مصدر وقف الشيء وأوقفه مبعنى حبسه
وأحبسه .وجتمع على أوقاف ووقوف ( )1وهو أصل صحيح في اللغة يقول ابن
فارس :الواو والقاف والفاء :أصل واحد يدل على تمَ َ ك ٍُّث في شيء ثم يقاس
()2
عليه.
ويأتي في اللغة على معان متعددة ،منها :السكون ،احلبس ،املنع ،ويطلق الوقف
كذلك على الشيء املوقوف تسمية باملصدر ،وجمعه أوقاف(.)3

العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء

املبحث األول :تعريف الوقف ومشروعيته

والفصيح أن يقال :وقفت كذا ـ بدون األلف ـ وال يقال :أوقفت ـ باأللف ـ إال
في لغة متيمية وهي رديئة وعليها العامة وهي مبعنى سكت وأمسك وأقلع(.)4
حلبْس :بضم احلاء وسكون الباء مبعنى الوقف ،وهو كل شيء وقفه صاحبه
وا ُ
من أصول أو غيرها ،يحبس أصله وتُسبل غلته(.)5
والفقهاء يُعبرون أحياناً بالوقف وأحياناً باحلبس إال أن التعبير بالوقف عندهم
أقوى .وقد يعبر عن الوقف بلفظ الصدقة بشرط أن يقترن معها ما يفيد
قصد التحبيس(.)6
( )١انظر :ابن منظور :لسان العرب ،الناشر :دار صادر – بيروت ،الطبعة :الثالثة ،سنة  ١٤١٤هـ،
 ،٣٦٠-٣٥٩/٩ومحمد رواس قلعجي :معجم لغة الفقهاء ،الناشر :دار النفائس للطباعة والنشر
والتوزيع ،الطبعة :الثانية ١٤٠٨ ،هـ ١٩٨٨ -م ،ص .٥٠٨
( )٢مقاييس اللغة :ابن فارس ،الناشر :دار الفكر ،سنة ١٣٩٩هـ١٩٧٩ -م.١٣٥/٦ .
( )٣انظر مادة وقف في :لسان العرب ،٣٥٩/٩ :وتاج العروس.٤٦٨/٢٤ :
( )٤انظر :القاموس احمليط ،الفيروز آبادي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت
– لبنان ،الطبعة :الثامنة ١٤٢٦ ،هـ  ٢٠٠٥ -م.٢٠٥/٣ ،
( )٥القاموس احمليط.٢٠٥/٢ ،
( )٦كتاب شرح ألفاظ الواقفني والقسمة على املستحقني ،للحطاب ،ص.١١
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وفي االصطالح:
تعددت تعاريف الفقهاء ملصطلح الوقف تبعاً لتعدد آرائهم في بعض شروطه
ومسائله ،وإن كانت في مجملها متقاربة ومتفقة في أغلب مضامينها ،ولعل منها:
عرّفه احلنفية بأنه عبارة عن« :حبس اململوك عن التمليك من الغير»(.)1
وعرّفه املالكية بقولهم :هو «إعطاء منفعة شيءٍ مدة وجوده الزماً بقاؤه في
ملك معطيها ولو تقديراً» (.)2
وعرّفه الشافعية بأنه «حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع
التصرف في رقبته على مصرف مباح» (.)3
وعرّفه احلنابلة أنه «حتبيس األصل وتسبيل املنفعة»(.)4
< <أما فقهاء القانون فقد عرفوا الوقف بتعريفات مستقاة من مدلوله
الشرعي فقالوا« :الوقف حبس العني عن التصرف أو عن التمليك ألحد
من العباد ورصد منفعتها على سبيل التأمني ،أو التأبيد على جهة من
()5
جهات البر ابتدا ًء أو انتهاءً»
ومؤدى هذا التعريف أن الوقف في نظرهم ينصبّ على جعل األموال توقف
على املصارف املباحة التي يعود نفعها على الصالح العام في املساجد واملدارس
واملستشفيات ونحوها.
< < أو هو« :حبس العني عن متليكها ألحد من العباد والتصدق باملنفعة على
مصرف مباح» (.)6
( )١املبسوط لشمس األئمة محمد بن أحمد السرخسي ،الناشر :دار املعرفة – بيروت ،الطبعة:
بدون طبعة ،تاريخ النشر١٤١٤ :هـ ١٩٩٣ -م.٢٧/١٢ .
( )٢شرح منح اجلليل حملمد بن أحمد املالكي .٣٤/٤
( )٣حتفة احملتاج بشرح املنهاج -أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي ،الناشر :املكتبة التجارية
الكبرى مبصر ،سنة ١٣٥٧هـ١٩٨٣ -م.٢٣٥/٦ ،
( )٤املقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني ملوفق الدين ابن قدامة املقدسي .٣٠٧/٢
( )٥املدخل إلى القانون :د .رمضان أبو السعود - ،ص  - ٤١٥ط الدار اجلامعية للطباعة والنشر.
املدخل إلى القانون :د .حسن كيرة - -ص - ٦٩٢منشأة املعارف باإلسكندرية.
( )١الوقف في الشريعة والقانون :زهدي يكن ،بيروت ،لبنان :دار النهضة العربية للنشر ،الطبعة
الثانية ،ص.٧

قوله( :حتبيس) من احلبس مبعنى املنع ،ويقصد به إمساك العني ومنع متلكها
بأي سبب من أسباب التمليك(.)1
وقوله (األصل) أي العني املوقوفة.
وقوله (تسبيل املنفعة) أي إطالق فوائد العني املوقوفة وعائداتها للجهة
املقصودة من الوقف واملعنية به(.)2

ثانياً :مشروعية الوقف
ذهب جمهور العلماء إلى جواز الوقف ،ولزومه( ،)3وذكر ابن هبيرة اتفاق
العلماء على جوازه واختالفهم في لزومه( .)4وقد تعاضدت األدلة والنصوص
الشرعية على مشروعية الوقف ،والندب إليه ،وأنه من سبيل اهلل تعالى ،ومن
هذه النصوص:
- -1في القرآن الكرمي:
وردت في كتاب اهلل تعالى كثير من اآليات التي حتض على اإلنفاق في سبيل
اهلل عموماً ،والوقف داخل فيها بوصفه من أوجه اإلنفاق في سبيل اهلل تعالى،

َ َ َ ُ ْ ۡ رَِّ َ ىَّ ُ ُ ْ
حُ ُّ َ
شءٖ فَإ َّن هَّ َ
ون َو َما تُنفِ ُقوا ْ مِن يَ ۡ
ومنها قوله تعالى{ :لن تنالوا ٱلب ح ٰ
ٱلل
ت تنفِقوا م َِّما تِب ۚ
ِ
اَ َ ُ ُ رۡ َ َ َ َ ٌ ىَ ٰ َ ۡ رَ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ
بهِۦ َعل ٞ
ِيم  ،)5(}٩٢وقوله سبحانهِ{ :إَون كن ذو عسة ٖ فن ِظرة إِل ميسة ٖۚ وأن تصدقوا
ِ
َّ
ُ
َ
ُۡ َۡ ُ َ
ُ
ون .)6(}٢٨٠
خَيرۡ  ٞلك ۡم إِن كنتم تعلم
( )1انظر :البهوتي :كشاف القناع ،الناشر :دار الكتب العلمية ،د.ت.٢٤١/٤ ،
( )2انظر :املرجع السابق .٢٤١/٤
( )3الشوكاني ،نيل األوطار ،الناشر :دار احلديث ،مصر ،الطبعة :األولى ،سنة ١٤١٣هـ ١٩٩٣ -م.
 ،٢٥/٦والقرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،الناشر :دار الكتب املصرية – القاهرة ،الطبعة :الثانية،
١٣٨٤هـ ١٩٦٤ -م.٣٣٩- ٣٣٨/٦ .
( )4ابن هبيره ،اإلفصاح عن معاني الصحاح ،الناشر :دار الوطن ،د.ت.٥٢/٢ ،
( )5سورة آل عمران ،آية .٩٢
( )6سورة البقرة ،آية .٢٨٠
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ولعل أشمل تعاريف الوقف وأشهرها هو تعريف احلنابلة وهو :حتبيس األصل
وتسبيل املنفعة ،وفيما يلي بيان مفرداته:
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- -2في السنة النبوية املطهرة:
حثت السنة املطهرة على الوقف باعتباره من الصدقات اجلارية  ،ودعت إليه
عبر مجموعة من الروايات نورد بعضها فيما يلي:
 – ١عن أبي هريرة  ،أن النبي  قال « :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال
من ثالث ،صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له » (.)1
ففيه حث للمسلمني على أن يجعلوا ألنفسهم صدقات جارية بعد موتهم تعود
على عمومهم بالنفع ،وتعود على املتصدقني باألجر حتى بعد موتهم .والصدقة
اجلارية يدخل فيها الوقف؛ بل إن كثيراً من العلماء خصها بالوقف ،قال
()2
النووي في شرحه للحديث :وكذلك الصدقة اجلارية وهي الوقف.
 – ٢عن عبد اهلل بن عمر  ،أن عمر أصاب أرضاً من أرض خيبر ،فقال:
يا رسول اهلل ،إني أصبت أرضاً بخيبر ،لم أصب ماالً قط أنفس عندي منه،
فما تأمرني ؟ قال « :إن شئت حبست أصلها ،وتصدقت بها»( ،)3وفي رواية:
()4
أصلَه ،وسَ بِّل ثمرته ».
« حَ بِّس ْ
قال :فتصدق بها عمر  :أنه ال يباع أصلها ،وال يورث ،وال يوهب ،فتصدق
بها في الفقراء ،وفي القربى ،وفي الرقاب ،وفي سبيل اهلل ،وابن السبيل،
والضيف ،ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف ،ويطعم صديقا ،غير
()5
متمول ماال».
 - ٣عن عمرو بن احلارث بن املصطلق  قال « :ما ترك رسول اهلل  إال
( )1رواه مسلم في صحيحه ،كتاب الوصية – باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته
 -١٢٥٥/٣رقم .١٦٣١
( )2شرح النووي على مسلم.٨٥/١١ :
( )3رواه البخاري في صحيحه ،كتاب الشروط – باب الشروط في الوقف  -٩٨٢/٢رقم ،٢٥٨٦
وفي الوصايا ،باب الوقف كيف يكتب ( -١٠١٩/٣رقم ( ،)٢٦٢٠ورواه مسلم في الوصية – باب
الوقف  -١٢٥٥/٣رقم .١٦٣٢
( )4رواه النسائي في سننه ،كتاب األحباس  -باب حبس املشاع  ،٢٣٢/٦وابن ماجه في سننه،
كتاب الصدقات ،باب من وقف  .٨٠١/٢وهو صحيح اإلسناد على شرط الشيخني .انظر :األلباني:
إرواء الغليل  -٣٠/٦رقم .١٥٨٣
( )5أخرجه مسلم :كتاب الوصية ،باب الوقف  -١٢٥٥/٣رقم .١٦٣٢

 – ٤كما أنه قد ورد عن جمع كبير من الصحابة رضوان اهلل عليهم أنهم
أوقفوا أمواالً لهم في سبيل اهلل ،منهم عثمان ،وعلي ،والزبير ،وأبو طلحة،
وعمرو بن العاص ،وغيرهم(.)2
يقول اإلمام أحمد رحمه اهلل في رواية حنبل « :قد وقف أصحاب رسول اهلل
 ،ووقوفهم باملدينة ظاهرة ،فمن ر َّد الوقف فإمنا ر َّد السنة »(.)3
- -3اإلجماع:
حيث صرّح غير واحد من أهل العلم بأن إجماع الصحابة منعقد على صحة
الوقف ،فقد ذكر صاحب املغني« ،أن جابراً(  )4قال« :لم يكن أحد من
أصحاب النبي  ذو مقدرة إال وقف» ،وهذا إجماع منهم ،فإن الذي قدر
منهم على الوقف وقف ،واشتهر ذلك ولم ينكره أحد ،فكان إجماعاً” (.)5
ال عن اإلمام الترمذي قوله« :ال نعلم بني الصحابة
وقال احلافظ ابن حجر نق ً
واملتقدمني من أهل العلم خالفاً في جواز وقف األراضني ،وجاء عن شريح أنه
أنكر احلبس»(.)6
( )1رواه البخاري في صحيحه ،كتاب اجلهاد – باب بغلة النبي  البيضاء  -١٠٥٤/٣رقم
 ،٢٧١٨وأخرجه في الوصايا – باب الوصايا وقول النبي ( وصية الرجل مكتوبة عنده)
 -١٠٠٥/٣رقم  ،٢٥٨٨وفي مواضع غيرها .انظر األرقام.)٤١٩٢ ،٢٣٩١( :
( )2انظر :شرح مختصر اخلرقي الزركشي :عبداهلل اجلبرين (احلاشية) .٢٦٩/٤
( )3شرح الزركشي على مختصر اخلرقي ،دار العبيكان ،الطبعة :األولى ١٤١٣ ،هـ ١٩٩٣ -م،
.٢٧٠/٤
( )4جابر بن َعبْد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري ،شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير،
صلَّى اللهَّ ُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َم ثمان عشرة غزوة .وشهد صفني مع علي  .وكان من
وشهد مع النبي َ
املكثرين احلفاظ للسنن ،وكف بصره في آخر عمره .وتوفي سنة أربع وسبعني .وقيل سنة ثمان
وسبعني .وقيل سنة سبع وسبعني باملدينة .وصلى عليه أبان بن عثمان وهو أميرها .وقيل :توفى
وهو ابن أربع وتسعني سنة( .االستيعاب البن عبد البر ،دار اجليل ،بيروت ،الطبعة :األولى١٤١٢ ،
هـ  ١٩٩٢ -م).
( )5املغني البن قدامة :الناشر :دار إحياء التراث العربي ،الطبعة :األولى ،سنة١٤٠٥ :هـ -
١٩٨٥م.٣٤٩/٥ ،
( )6فتح الباري :الناشر :دار املعرفة  -بيروت ،سنة ١٣٧٩هـ .٤٠٢/٥ ،وخبر شريح أورده البيهقي
في سننه الكبرى.١٦٣/٦ ،
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بغلته البيضاء ،وسالحه ،وأرض ًا تركها صدقة » (.)1
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املبحث الثاني :حكـم الوقـف وأنواعه
أوالً :حكـم الوقـف
اختلف العلماء في حكم الوقف هل هو الزم أم جائز ؟ على قولني:
القول األول :الوقف الزم مبجرد صدوره من الواقف ،وليس له الرجوع فيه.
وهو مذهب جمهور الفقهاء (.)1
القول الثاني :ال يلزم الوقف مبجرده ،وللواقف الرجوع فيه ،إال إذا أوصى
به بعد موته ،فيلزم ،أو يحكم بلزومه حاكم .وهذا قول أبي حنيفة وزفر ابن
الهذيل .أما الصاحبان -أبو يوسف ومحمد -.فهما مع اجلمهور(.)2
واستدل اجلمهور على صحة مذهبهم ببعض األدلة منها:
- -1أن النبي  قال لعمر بن اخلطاب  في وقفه « :ال يباع أصلها ،وال
()3
يبتاع ،وال يوهب وال يورث ».
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يقول الشوكاني « :فإن هذا منه  بيان ملاهية التحبيس التي أمر بها عمر،
وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه ،وإال ملا كان حتبيساً ،واملفروض
أنه حتبيس»(.)4
فلو كان الوقف غير الزم ،وبدا للواقف أن يبيعه أو يهبه أو يتصرف فيه بأي
نوع من أنواع التصرفات ،ملا كان لنفي النبي  معنى وال فائدة ،وهذا يدل
على لزوم الوقف.
قال النووي :وفي هذا احلديث دليل على صحة أصل الوقف وأنه مخالف
( )1انظر :املقدمات املمهدات ،البن رشد ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان ،الطبعة:
األولى ١٤٠٨ ،هـ ١٩٨٨ -م ،٤١٩/٢ ،حاشية الدسوقي  ،٤٥٥/٥الوسيط في املذهب للغزالي،
الناشر :دار السالم – القاهرة ،الطبعة :األولى ،سنة ١٤١٧هـ ،٢٥٥/٤ ،روضة الطالبني للنووي،
 ،٣٤٢/٥ابن قدامة :املغني  ،٣٧٢/٥املبدع البن مفلح.٣٥٢/٥ :
( )2انظر :املبسوط للسرخسي ،٢٧،٢٨/١٢ ،شرح معاني اآلثار للطحاوي ،الناشر :عالم الكتب،
الطبعة :األولى ١٤١٤ -هـ١٩٩٤ ،م.
 ٩٥/٤فتح القدير :ابن الهمام ،٢٣٨ ،٢٠٣/٦ ،رد احملتار البن عابدين.٥٢٠/٦ :
( )3أخرجه مسلم  :كتاب الوصية – باب الوقف  -١٢٥٥/٣رقم .١٦٣٢
( )4نيل األوطار للشوكاني.٢٣/٦ :

- -2إنه إزالة ملك مينع من البيع والهبة ويلزم بالوصية ،فيلزم بتنجيزه حال
احلياة من غير توقف على حكم حاكم ؛ كالعتق(.)2
- -3أن الوقف حبس للعني على حكم ملك اهلل تعالى ،فيزول ملك الواقف
عنه إلى اهلل تعالى على وجه تعود املنفعة إلى العباد ،فيلزم وال يباع وال
يورث(.)3
وقد اكتفيت بإيراد أدلة اجلمهور دون أدلة أبي حنيفة ومن تبعه؛ ألن املقام
هنا ليس مقام بسط وتوضيح .والراجح هو قول اجلمهور ،القائل بلزوم الوقف
وأنه ال رجعة للواقف فيه بعد صدوره منه.
ثانياً :أنواع الوقف
الوقف قد يكون خيرياً ،أو أهل ّياً – ذرياً  -أو مشتركاً بينهما ،وفيما يلي بيان
كل نوع بإيجاز.
- -1الوقف اخليرى:
وهو ما جعلت فيه املنفعة جلهة بر أو أكثر ،وكل ما يكون اإلنفاق عليه قربة
هلل تعالى .أو ما يخصص من عقارات وأموال لوجوه البر املتنوعة من رعاية
()4
صحية وثقافية ،وتعليمية واجتماعية وأمنية وغيرها.
( )1شرح النووي على مسلم.٨٦/١١ :
( )2انظر :املغني البن قدامة ،٣٧٢/٥ ،املبدع البن مفلح.٣٥٢/٥ ،
( )3انظر :شرح فتح القدير ،ابن الهمام ،٢٠٦-٢٠٥/٦ ،سعداهلل بن عيسى :حاشية سعدي أفندي
.٢٠٤-٢٠٣/٦
( )4راجع :الوقف مفهومه وفضله وشروطه ،إسماعيل البدوي ،بحث مقدم ملؤمتر األوقاف األول
في اململكة العربية السعودية الذي نظمته جامعة أم القرى سنة ١٤٢٢هـ ،ص.٦٠
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لشوائب اجلاهلية وهذا مذهبنا ومذهب اجلماهير ويدل عليه أيضا إجماع
املسلمني على صحة وقف املساجد والسقايات وفيه أن الوقف ال يباع وال
يوهب وال يورث إمنا يتبع فيه شرط الواقف وفيه صحة شروط الواقف وفيه
فضيلة الوقف وهي الصدقة اجلارية وفيه فضيلة اإلنفاق مما يحب وفيه
فضيلة ظاهرة لعمر  وفيه مشاورة أهل الفضل والصالح في األمور وطرق
()1
اخلير وفيه أن خيبر فتحت).
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- -2الوقف اخلاص «الذرى»:
ويسمى أحياناً بالوقف األهلي ،وهو ما جعلت فيه املنفعة ألفراد معينني أو
لذريتهم سواء من األقرباء أو إذا كان يشمل األهل إلى جانب الذرية أو غيرهم.
وهو ابتكار إسالمي محض ،سجلت أولى حاالته على عهد صحابة الرسول
 ،بعد أن سجل اخلليفة الثاني عمر  وقفه في خيبر وأشهد عليه،
وجعله في الفقراء ،وفي القربى ،وفي الرقاب ،وفي سبيل اهلل ،وابن السبيل،
والضيف ،ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف ،ويطعم صديقا ،غير
()1
متمول ماال».
فقام كثير من الصحابة بوضع أوقاف من أمالكهم وحوائطهم ،وكتب بعضهم
فيها أنها لذرياتهم أوالً ثم لوجوه اخلير العامة من بعد ذلك.
وقد بقى الوقف الذرى معموالً به في بعض األقطار اإلسالمية كاململكة
العربية السعودية ودولة الكويت وغيرها )2(،وا ُلغى في بعض األقطار األخرى
حيث استولت اجلهات الرسمية على األوقاف الذرية ،وعدلت مصارفها دون
مراعاة لشروط الواقفني من أهل اخلير.
- -3الوقف املشترك:
وهو ما يجمع بني النوعني السابقني ،بحيث يخصص جزء من إيراده لغرض
خيري ،وجزء آخر للذرية ،أو لغرض أهلي خاص.
تقسيم األموال املوقوفة:
بالنظر إلى طبيعة ثمرات أو منافع الثروة املوقوفة فإنه ميكن تقسم األموال
املوقوفة إلى نوعني:
النوع األول :الوقف املباشر :وهو أموال تنتج خدمات استهالكية مباشرة
للغرض املوقوفة عليه ،مثال ذلك املدرسة واملستشفى ودار األيتام واملسكن
املخصص النتفاع الذرية من عني الوقف.
وهذا النوع من الوقف ميكن أن يكون غرضه وجهاً من وجوه اخلير العامة،
كاملدرسة للتعليم ،أو وجهاً من وجوه البر اخلاصة كمسكن الذرية.
( )1أخرجه مسلم :كتاب الوصية ،باب الوقف  -١٢٥٥/٣رقم .١٦٣٢
( )2وتزخر سجالت األمانة العامة لألوقاف بهذا النوع من الوقف.

املبحث الثالث :مقاصد الوقف ومجاالته وخصائصه
أوالً :مقاصد الوقف اإلسالمي
للوقف في اإلسالم مقاصد حسنة وغايات نبيلة ،بعضها عام وبعضها خاص،
فمن املقاصد العامة للوقف:
- -1حتقيق عبودية اهلل تبارك وتعالى.
- -2القيام مبهمة االستخالف في األرض وإعمارها.
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النوع الثاني :الوقف االستثماري :وهو ما قصد منه االستثمار في إنتاج أية
سلعة أو خدمات مباحة شرعاً تباع في السوق لتنفق عوائدها الصافية أو
أرباحها على أغراض البر التي حددها الواقف ،سواء كانت دينية أو خيرية
()1
عامة أم أهلية خاصة.

- -3إقامة مورد اقتصادي ثابت شامل مستقل فاعل.
- -4متكني األمة اإلسالمية في األرض ،ونصرها.
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- -5هداية العاملني ،ودعوتهم إلى اإلسالم.
- -6نشر العلم بني الناس وحفظه ،والعناية باملنتسبني إليه.
- -7إغاثة امللهوف ،وإعانة احملتاج من سائر اخللق

()2

- -8إيجاد مورد دائم ومستمر لتحقيق غرض مباح من أجل مصلحة معينة.

()3

أما عن مقاصده اخلاصة فمنها:
- -1في الوقف ضمان لبقاء املال ودوام االنتفاع به واالستفادة منه مدة طويلة.
( )1الوقف في املجتمع اإلسالمي املعاصر :د .منذر قحف ،ص ،٢٣مركز الدراسات والبحوث
 قطر.د.ت .وراجع :الوقف مفهومه وفضله وشروطه ،إسماعيل البدوي ،بحث مقدم ملؤمتراألوقاف األول في اململكة العربية السعودية الذي نظمته جامعة أم القرى سنة ١٤٢٢هـ ،ص٦٠
وما بعدها.
( )2راجع :املقاصد الشرعية واألبعاد املصلحية لنظام الوقف ،عبد الرحمن بن جميل قصاص،
ص .١٤-١بتصرف باالختصار.
( )3مجلة البحوث اإلسالمية :الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء  -اململكة العربية السعودية،
ج ،٣٦ص.٢٠٧
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- -2استمرار النفع العائد من املال احملبس للواقف واملوقوف عليه ،فاألجر
والثواب مستمران للواقف حيا أو ميتا ،ومستمر النفع للموقوف عليه.
- -3امتثال أمر اهلل سبحانه وتعالى باإلنفاق والتصدق في وجوه البر ،وامتثال
أمر نبينا محمد  بالصدقة واحلث عليها ،وهذا أعلى املقاصد من
الوقف.
- -4في الوقف صلة لألرحام حيث يقول اهلل تعالى“ :وأولوا األرحام بعضهم
أولى ببعض في كتـاب اهلل”(.)1
- -5فيه تعاون على البر واإلحسان لكفالة األيتام وعون الفقراء واملساكني
وهو ضرب من التعاون في كل ما ينفع الناس وذلك ما دعا إليه القرءان
الكرمي“ :وتعاونوا على البر والتقوى”(.)2
ثانياً :مجاالت الوقف
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الوقف له مجاالت كثيرة متعددة ،منها(:)3
 -1املجاالت الدعوية :مثل إنشاء املساجد ،ورعايتها ،وكفالة احتياجات
الدعاة والوعاظ.
 -2املجاالت التعليمية :مثل إنشاء املدارس اإلسالمية ،واملكتبات العامة،
وصرف رواتب املدرسني ،ورعاية التالميذ والطالب ،وما يلحق بها من
تكاليف العملية التعليمية األخرى.
 -3املجاالت االجتماعية :مثل الوقف على رعاية الفقراء واألرامل واليتامى
واحملتاجني وذوي االحتياجات اخلاصة ،وإنشاء مؤسسات التكافل
االجتماعي ودعمها.
( )1سورة األنفال ،آية .٧٥
( )2سورة املائدة ،آية  .٢وانظر :أثر الوقف في التنمية املستدامة ،عبدالرحمن اجلريوي ،بحث
مقدم مللتقى مقومات حتقيق التنمية املستدامة في االقتصاد اإلسالمي املنعقد بجامعة  ٠مايو
َّ
 ١٩٤٥قاملة  /اجلزائر يومي  ٢٨/٢٧نوفمبر  ،٢٠١٢ص.١٧
( )3راجع :املجاالت احلديثة للوقف وأثرها على االقتصاد ،د .عبد الكرمي بن يوسف اخلضر،
منشور ضمن بحوث ندوة« :مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية» التي عقدت في مكة املكرمة،
في الفترة من  ٢٠ – ١٨شوال ١٤٢٠هـ ،اململكة العربية السعودية وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد اجلزء الثاني ،ص .١١٣٤ - ١٠٨٤

 -5املجاالت اإلعالمية اإلسالمية :مثل إنشاء القنوات التلفازية ،أو دعم
البرامج اإلعالمية ،واملواقع اإللكترونية ،وغيرها من الوسائل اإلعالمية
التي ميكن صرف ريع األوقاف عليها في خدمة اإلسالم واملسلمني.
 -6املجاالت الصناعية :مثل إنشاء املصانع التي تسهم في توفير املتطلبات
الضرورية للفقراء ،أو تلك التي تسهم في تقدم الدول اإلسالمية وردع
أعدائهم.
 -7املجاالت الزراعية :مثل إنشاء املزارع واستصالح األراضي البور ،وحفر
اآلبار واستخراج املياه الصاحلة للزراعة.
 -8املجاالت اإلغاثية :حيث يخصص ريع األوقاف إلنشاء جمعيات أو مؤسسات
تغيث احملتاجني ومتضرري الكوارث الطبيعية ،بتوفير االحتياجات
الضرورية من خيم ومساكن وعالجات وأدوية ،وأدوات بناء ،وغيرها.
 -9املجاالت العلمية :وتتمثل فيما يطلق عليه :الوقف العلمي على البحوث
العلمية ورعاية العلماء.
ثالثاً :من خصائص الوقف
الوقف منظومة ربانية املصدر شاملة لكل مناحي احلياة ،ولها عدة خصائص
متتاز مبجموعها عن غيرها:
- -1أنّه عمل تطوعي وقُربة هلل تعالى يقوم به الواقف من ذاته.
- -2دوامه واستمراره ،وقابليته الذاتية للتطور.
- -3عدم انحصاره ـ إنشا ًء أو انتفاعاً ـ في طبقة اجتماعية معيّنة أو عصر معينّ .
- -4عدم قابليته للتصرف بالبيع أو الهبة أو التوريث ،إمنا هو تسبيل غلته
للمستحقني ,وهذا يعني أنّ في إدارة الوقف حقان وهدفان؛ فحق في
عني الوقف بهدف اإلبقاء عليها للغرض الذي وُقِ فت له ،وحق في الغلة
بهدف استفادة املوقوف عليه منها.
- -5تنوع مضمون خدماته ومجاالت صرفه بحيث تتسع الحتياجات الناس
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 -4املجاالت الصحية :مثل إنشاء املستشفيات والصيدليات ،ورعاية املرضى،
وشراء األجهزة الطبية.
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بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.
- -6آفاق مجاالته واسعة جداً ،فهي تلبي احتياجات الناس الفردية واجلماعية.
وهذا يقتضي أن ينشأ ويدار ويستثمر وفق مفاهيم تختلف عن املؤسسات
ذات املجاالت احملدّدة.
- -7سهولة إدارته؛ فيمكن للواقف نفسه أن يتولى إدارته ،وميكن أن يتولى
ذلك أحد ذريته ،أو ناظر مستقل.
- -8تنوع األموال املوقوفة ،فقد شملت جميع األنواع كاألراضي الزراعية وغير
الزراعية ،واملباني ،واألموال املنقولة كاآلالت الزراعية واملصاحف والكتب,
وغير ذلك ،فهو شامل لكل ما يحبس أصله ويبقى نفعه ويجوز بيعه ,وهذا
التنوع أدى إلى تراكم حصيلة كبيرة من األوقاف خالل العصور املتتابعة.
- -9للواقف احلرية الكاملة في الكيفية التي يرغب بها أن يكون عليها وقفه؛
حسب رغباته ووجهاته وأهدافه التي حتقق آماله فيما يوقف .وهذا
يقتضي االلتزام بالشروط التي وضعها لوقفه.
--10التزام الوقف بأحكام الشريعة عند إنشائه أو إدارته أو استثماره أو توزيع
مصارفه؛ ألنه صدقة يتقرب بها اإلنسان لربه؛ ولذا يجب االبتعاد عن
األساليب احملرمة في استثمار الوقف.
ال بعد جيل وأمّة بعد
--11الوقف صدقة جارية دائمة مستمرة ينفع الناس جي ً
أمة؛ يقتضي وضع ذلك بعني االعتبار في ك ّل أحواله؛ عند إنشاءه وإدارته
واستثماره.
--12ميتلك الوقف قدرة ذاتية على تطوير أساليب التعامل معه وهذه القدرة
جزء ال يتجزأ من كينونته ،ويحمل في داخله بذور بقائه وإمكانيات تطوره
في املستقبل .وهذا يسهل على القائمني عليه االعتماد على الذات في
اإلدارة والتطوير.
--13في الوقف حفاظٌ على أصوله من الضياع وضمان حلفظها من تصرف
()1
العابثني.
مقدم مللتقى مقومات حتقيق
( )1أثر الوقف في التنمية املستدامة ،عبدالرحمن اجلريوي ،بحث َّ
التنمية املستدامة في االقتصاد اإلسالمي املنعقد بجامعة  ٨مايو  ١٩٤٥قاملة  /اجلزائر يومي
 ٢٨/٢٧نوفمبر  ،٢٠١٢ص.٢١ ،٢٠

أوالً :ثبوت الشخصية املعنوية للوقف
تستند الشخصية املعنوية في الوقف إلى أقوال الفقهاء بخروج ملكية الوقف
عن الواقف ،وعدم دخولها في ملكية املوقوف عليه ،بل هي في حكم ملك اهلل
تعالى ،وهو رأى الصاحبني في املذهب احلنفي  -وهو املفتى به  -واألظهر في
مذهب الشافعي وهو قول عند احلنابلة ،إذا كان الوقف على مسجد ونحوه
()1
كمدرسة ،وقنطرة ،وفقراء وغزاة وما أشبه ذلك.
ال عن ذمة الواقف واملوقوف عليه ،ولهذا
ومعنى هذا أن للوقف وجوداً مستق ً
أجاز جمهور الفقهاء االستدانة على الوقف ،كما أجازوا أخذاً في االعتبار -
الشخصية املعنوية للوقف  -للناظر أن يستأجر له ويشترى له باألجل ،وكل
()2
هذه االلتزامات يكون محلها «ذمة الوقف» وليس الناظر.
وقد أكد هذه املعاني الكثير من العلماء املعاصرين أمثال الشيخ على اخلفيف
في كتابه «الذمة واحلق» ،والشيخ مصطفى الزرقا في كتابه «نظرية االلتزام»،
ود .إبراهيم البيومي غامن في كتابه «األوقاف واملجتمع والسياسة في مصر»،
()3
وغيرهم من العلماء املعاصرين.
ثانياً :احلاجة املاسة إلى إحياء سنة الوقف
الوقف في طبيعته منط من أمناط توزيع الثروة ،من حيث هو مصدر لسد
حاجات املجتمع في مختلف سبل ومجاالت احلياة التعبدية واالجتماعية
والتعليمية والصحية واالقتصادية وغيرها ،وذلك لرفع مستوى املعيشة ،ولرفع
تقدم املجتمعات ،فكان مصدراً لتمويل تلك املجاالت لتعم فائدتها على ربوع
العالم اإلسالمي كله .وتاريخنا حافل بصور ومناذج هذه النشاطات الوقفية.
( )1ملزيد من التفاصيل ينظر :حتفة الفقهاء للسمرقندي ،لناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت
– لبنان ،الطبعة :الثانية ١٤١٤ ،هـ  ١٩٩٤ -م ،٣٧٥/٣ ،مغني احملتاج للشربيني ،الناشر :دار
الفكر-بيروت ،د.ت ،٣٨٩/٢ .املغنى البن قدامة.١٨٦/٨ ،
( )2الشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي :د .عبدالعزيز اخلياط - ٢١٧/١ ،ط
بيروت  -مؤسسة الرسالة ١٤٠٣ -هـ.
( )3ملزيد من البيان راجع املصادر املذكورة.
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املبحث الرابع :بعض متعلقات الوقف في اإلسالم
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وبذلك أصبح الوقف أحد مرتكزات التوازن الفكري في حياة البشر والذى
متيزت به الشريعة اإلسالمية ،أال وهو التوازن بني القيم املادية والروحية
املتمثل في فرضية الزكاة وسائر الصدقات اخليرية.
كل ذلك يؤكد احلاجة املاسة إلى إحياء سنة الوقف من جديد ،والذى يبشر
بعدها بإمكان إحيائها وتطويرها وفق ما تقتضيه املصلحة الشرعية مستوعبة
الدور االجتماعي واالقتصادي الرائد الذى ينتظر منها ،وبذلك تصبح هذه
املؤسسة تعبِّر وبصدق عن أهمية التفكير في مستقبل املنشآت واخلدمات
التي تضمن استمرارها .فالتفكير في النظرة املستقبلية جادة البد منها لتلبية
حاجات املجتمع الضرورية حتى يستقل باكتفائه الذاتي ؛ ألن مستجدات
ال
األحداث مستمرة بال شك وإن كانت األوقاف قدمياً قد أوجدت تكاف ً
اجتماعياً في املجتمع ،كأوقاف املساجد واملدارس واملتعلمني وأوقاف الفقراء
وأوقاف مرض اجلذام وأوقاف إفطار الصائمني وغير ذلك كثير والتي كانت
()1
لها صلة وثيقة باملجتمع املتكافل في ذلك الوقت.
ومن اجلهود املشكورة في هذا الصدد لالهتمام بإحياء سنة الوقف  -على
سبيل املثال  -ندوة مؤسسة األوقاف في العالم العربي واإلسالمي سنة ١٩٨٣
والتي دعى إليها معهد البحوث والدراسات العربية باملنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ببغداد ،وندوة إدارة وتثمير ممتلكات األوقاف سنة ،١٩٨٤
والتي دعى إليها املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب بالبنك اإلسالمي للتنمية
بجدة ،وندوة نحو دور تنموي للوقف سنة  ،١٩٩٣والتي دعت إليها وزارة
ال عن دعوة بعض املهتمني بشئون
األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت .فض ً
األوقاف اإلسالمية ،أفراد وجماعة ،إلى تقدمي الدراسات واألبحاث ،وتبادل
املعلومات ،لإلسهام في عودة األوقاف إلى عطائها اإليجابي من خالل البحث
عن أفضل السبل لتثمير ممتلكات الوقف ،وحماية وجودة عطائه بالتنظيمات
واإلجراءات العملية في كل مجتمع ،وكذلك الدعوة إلى إنشاء منظمة عاملية
للوقف جتمع في عضويتها كل املنظمات واملراكز املعنية به لوضع السياسة
العامة للهيئات الوقفية في البلدان املشتركة ،وإقامة صندوق للمساعدات
االجتماعية ميول من فائض أموال الوقف العام غير املشروط ،مع تدعيم هذا
العمل بالنشاط العلمي ملركز أبحاث الوقف والدراسات االقتصادية للعمل على
( )1األوقاف واحلياة االقتصادية في مصر في العصر العثماني :د .محمد عفيفي ،ص - ١٤٤ط
الهيئة املصرية العامة للكتاب – ١٩٩١م.

ثالثاً :احلاجة املاسة إلى توجيه الوقف لتخصيصه لصالح أرض اإلسراء
وبقدر احلاجة املاسَّ ة إلحياء سنة الوقف كما فصلنا في الفقرة السابقة ،فإن
احلاجة أشد إلى توجيه املوقِ فني واملوقِ فات واملؤسسات اخليرية كشخصيات
اعتبارية في العالم اإلسالمي لإليقاف على أرض اإلسراء ،مبا يؤكد ويدعم
صمود أهلها في أرض اإلسراء ،ويدعم وجودهم ويثبت هويتهم اإلسالمية
العربية ،وذلك بتوفير احتياجات العيش الكرمي مبختلف جوانبه املادية
واملعنوية كاإلعاشة والتعليم والصحة وبقية اجلوانب التنموية.
ولتحقيق ما سبق فال بد من التنسيق اجليد مع اجلهات املسؤولة عن أوقاف
املسجد األقصى سواء من أهلها ،أو اجلمعيات اخليرية العاملة معهم ،أو وزارة
األوقاف في اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة والتي أخذت على عاتقها رعاية
بعض األوقاف في أرض اإلسراء مبا متلك من متثيل رسمي له كيانه السياسي
املعتمد .وذلك نظراً التفاقيات السالم بني األردن والكيان الصهيوني ،ومنها
اتفاقية وادي عربة والتي نصت في أحد بنودها على أن تكون رعية املسجد
األقصى بيد اململكة األردنية.

( )1ملزيد من التفاصيل ينظر :البيان اخلتامي لندوة نحو دور تنموي للوقف  -ندوة وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية – الكويت - ١٩٩٣/ ٥-٣-١ :ص - ٢٣٦ - ٢٣٥أثر الوقف في تنمية املجتمع:
د .نعمت عبداللطيف مشهور ،ص ١٥٢وما بعدها  -مركز صالح عبداهلل كامل لالقتصاد
اإلسالمي  -سلسة دراسات وبحوث اقتصادية إسالمية  -أكتوبر ١٩٩٧م.
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االستفادة من أدبيات الوقف اإلسالمي فقهاً وفكراً ،بجمع وفهرسة املصادر
واملؤلفات والرسائل اجلامعية واألبحاث والدراسات والندوات والتشريعات
الوقفية في الدول العربية واإلسالمية ،ونشر ما يحقق تنمية الوعى بأهمية
الوقف وتأصيله كسبيل إسالمي للتنمية الشاملة وإصدار مجلة دورية
()1
متخصصة لهذا الغرض.
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الفصل الثاني :من صور ومجاالت دعم أهل
الكويت لألقصى وفلسطني
وقبل اخلوض في بيان معالم صور ومجاالت دعم أهل الكويت ألرض اإلسراء
وأهلها فال بد من استهالل ذلك بإطاللة ولو موجزة عن أرض فلسطني
مكانتها وأهميتها عند املسلمني.
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تقع فلسطني جغرافياً في جنوب غرب قارة آسيا ،بني البحر األبيض املتوسط
غرباً ونهر األردن وسوريا شرقاً ،ولبنان شماالً ،وسيناء (مصر) جنوباً ،ونظراً
لوقوعها في قلب قارات العالم القدمي ،فإنها امتازت مبوقع استراتيجي مهم
()1
جعل منها حلقة اتصال بني حضارات العالم وثقافاته.
ولفلسطني مكانتها في الديانات السماوية الثالث ،وترجع تلك املكانة في
اإلسالم خاصة إلى وجود املسجد األقصى بها ،وهو أولى القبلتني ،وثاني
املسجدين بناءً ،وثالث املساجد التي ال تشد الرحال إال إليها ،وهو الذي أسري
إليه النبي  وصلى فيه إمام َاً باألنبياء جميعا ،وعرج منه إلى السماوات،
ى ب َع ۡب ِده ِۦ َۡ ٗ ّم َِن ٱل ۡ َم ۡسج ِد حۡ َ َ ىَ ۡ َ ۡ
ُ ۡ َ َ ذَّ ٓ رۡ َ
ج ِد
ٱلر ِام إِل ٱلمس ِ
ِ
يقول اهلل تعالى{ :سبحٰن ٱلِي أس ٰ ِ
أۡ َ ۡ َ ذَّ َ َ ۡ َ َ ۡ هَ ُ رُ َ ُ ۡ َ َ َ ٓ َّ ُ ُ َ َّ ُ بۡ
يع ٱلَ ِص ُري  ،)2(} ١ويالحظ أن
ِنيهۥ مِن ءايٰتِنا ۚ إِنهۥ هو ٱلس ِم
ٱلقصا ٱلِي بٰركنا حولۥ ل ِ
اهلل جل شأنه قد قال «باركنا حوله» وهو وصف يرسم البركة حافة باملسجد,
فائضة عليه ،وهو ظل لم يكن ليلقيه تعبير مباشر مثل :باركناه ،أو باركنا فيه(.)3
والبركة املذكورة عامة فتشمل بركة األرض وما يخرج منها من زرع وثمار،
وبركة السكان وما يحملونه من دين وإميان ،وبركة املسجد وما فيه من معالم
إسالمية وتاريخية ،وبركة الصالة املضاعفة ملن صلى فيه ،وبركة ملن ش ّد
()4
الرحال إليه من سائر أنحاء الدنيا.
ولهذا عبر القرآن الكرمي في غير مكان عن تلك البركة التي وهبها اهلل تعالى

َ َۡ ۡ ُ ُ ْ
ألرض فلسطني احمليطة باملسجد األقصى ،ومنها قوله سبحانه{ :ويٰقو ِم ٱدخلوا
أۡ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ َ هَّ ُ َ ُ ۡ َ اَ َ ۡ َ ُّ ْ لَىَ ٰٓ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ
نقل ُِبوا ْ َخ ٰ رِس َ
ين ،)5(}٢١
ٱلۡرض ٱلمقدسة ٱل يِت كتب ٱلل لكم ول ترتدوا ع أدبارِكم فت
ِ
( )1انظر في موقع فلسطني وجغرافيتها :بالدنا فلسطني ،مصطفى مراد الدباغ ،دار الهدى -كفر
قرع ،د.ت .ص.١٧-٨
( )2سورة اإلسراء آية .١
( )3في ظالل القرآن :سيد قطب ،الناشر :دار الشروق  -بيروت -القاهرة ،الطبعة :السابعة
عشر ١٤١٢ -هـ .تفسير سورة اإلسراء.٢٢١١/٤.
( )4راجع :مزاعم جيش البروفسورات في أفواه جيش احلاخامات :عيسى القدومي،

http://www.al-khair.tv/ehyaa

( )5سورة املائدة آية .٢١
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املبحث األول :فلسطني مكانتها واهتمام املسلمني بها
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َ

ۡ

ۡ

ذَّ

اَ

ْ

أۡ َ

َّ

ۡ

َ ُ ُۡ َ ۡ َُ َ َ َٰ َ
َ
ش ِرق ٱل ِ
وقولهَ { :وأ ۡو َرث َنا ٱلق ۡو َم ٱلِين كنوا يستضعفون م
ۡرض َو َم َغ ٰ ِر َب َها ٱل يِت َب ٰ َرك َنا ف َِيهاۖ}(،)1
َ جََّ ۡ َ ُ َ ُ ً ىَ أۡ َ
َ
ِيها ل ِۡل َعٰلَم َ
ۡرض َّٱلت َب ٰ َر ۡك َنا ف َ
ِ
ني  ،)2(}٧١وقولهَ { :ول ُِسل ۡي َم ٰ َن
وقوله{ :ونينٰه ولوطا إِل ٱل
ِ
يِ
َ
َ
ىَ أۡ
ۡ
َّ
ُ
يَ
َ ٰ َ َ َ َّ ُ ّ
ّ َ اَ َ ٗ جَ ۡ
شء َعٰلِم َ
صفة ترِي بِأ ۡمرِه ِۦٓ إِل ٱل ِ
ني  ،)3(}٨١وقوله:
ۡرض ٱل يِت بركنا ف
ٱلريح ع ِ
ِيها ۚ َوكنا بِك ِل ۡ ٍ ِ
ِ
ِيها قُ ٗرى َظٰه َر ٗة َوقَ َّد ۡرنَا ف َ
ِريوا ْ فِيهاَ
{ َو َج َع ۡل َنا بَ ۡي َن ُه ۡم َو َبينۡ َ ۡٱل ُق َرى َّٱلت َب ٰ َر ۡك َنا ف َ
ِيها ٱلسَّيرۡ َ ۖ س ُ
ِ
يِ
َ
يَلَ يِ َ
ال َوأيَّ ًاما َءا ِمن َِني .)4(}١٨

وعلى ضوء ما سبق ففلسطني وما بها من مدن وما حولها من قرى وسهول
وجبال هي بالد طيبة مباركة استمدت فضلها وبركتها مبا حباها اهلل من
فضل وتكرمي في كتابه الكرمي.
كما ورد في فضل هذه البقعة املكانية أحاديث صحيحة في سنة رسول اهلل
 ،وآثار موقوفة على الصحابة وكبار التابعني ومن دونهم ،فهي مهد لكثير
من الرساالت السماوية ،ومحل لكثير من دعوات رسل اهلل.
فأرض فلسطني :هي األرض املقدسة ،واألرض املباركة ،وخيرة اهلل من أرضه،
وأرض الرباط واجلهاد ،ومحل املختارون من عباده ،وهم الطائفة املنصورة،
قال  « :ال تزال طائفة من أمتي على احلق ،ظاهرين على من ناوأهم وهم
كاإلناء بني األكلة ،حتى يأتي أمر اهلل وهم كذلك» (.)5
وعن مكانة أرض فلسطني وبالد الشام قال  « :عليكم بالشام فإنها صفوة
بالد اهلل ،يسكنها خيرته من خلقه ،فمن أبى فليلحق بيمنه ،وليسق من غدره،
()6
فإن اهلل تكفل لي بالشام وأهله «.
وفي أرض فلسطني بيت املقدس مسرى النبي  وأرض احملشر واملنشر،
صلَّى اهللُ عَ لَيْهِ وَسَ لَّ َم قَالَتْ ُ :قل ْتُ  :يَا رَسُ و َل اللهَّ ِ أَ ْف ِتنَا
ف َع ْن َميْمُونَةََ ،موْلاَ ِة ال َّنبِيِّ َ
( )1سورة األعراف ،آية .١٣٧
( )2سورة األنبياء ،آية.٧١ :
( )3سورة األنبياء ،آية .٨١
( )4سورة سبأ ،آية .١٨
وصححه األلباني في الصحيح ،برقم .٢٧٠
( )5أخرجه الطبراني في الكبير ،برقم ،٧٥٤
َّ

وصححه األلباني في صحيح اجلامع الصغير،
( )6أخرجه الطبراني في الكبير :ح ()١٣٠
َّ
 .٧٥١/٢برقم .٤٠٧٠

وعن أبي ذر  :أنه سأل رسول اهلل  -  -عن الصالة في بيت املقدس
أفضل ،أو في مسجد رسول اهلل  ؟ فقال« :صالة في مسجدي هذا ،أفضل
من أربع صلوات فيه ،ولنعم املصلى ،هو أرض احملشر واملنشر ،وليأتني على
الناس زمان ولقيد سوط -أو قال :قوس -الرجل حيث يرى منه بيت املقدس؛
()2
خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا».
واهتمام سلفنا الصالح من علمائنا األعالم ،بهذه األرض املباركة واضح جلي؛
فكثرت مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي صنفت في فضائل هذه البالد وأهميتها،
واحلض على الهجرة إليها ،ملا ورد في فضائلها في كتاب اهلل تعالى ،وسنة
رسوله محمد صلى اله عليه وسلم.
وكان أئمة املسلمني وعلماؤهم حريصني على ش ِّد الرحال إلى املسجد األقصى
املبارك للصالة فيه ونشر العلم ،وقد أورد مجير الدين احلنبلي في اجلزء
الثاني من «األنس اجلليل» سيراً مختصرة حلوالي ( )٤٤٠عاملاً وقاضياً
وخطيباً ومؤلفاً ممن عاشوا وعملوا في بيت املقدس منذ الفتح الصالحي
وحتى سنة ( )٩٠٠للهجرة ،أي :خالل ( )٣٠٠سنة ،وهذا بالطبع ال يشمل إال
جزءاً يسيراً من العلماء والفقهاء الذين عملوا في القدس واملسجد األقصى
في تلك القرون الثالثة؛ حيث ال ميكن إحصاؤهم جميعاً(.)3
ولعل من أشهر من سكن القدس عبادة ابن الصامت ،شداد ابن أوس بن ثابت
األنصاري ،يعلى بن شداد ابن أوس ،إبراهيم بن أدهم ،أبو حامد الغزالي ،ابن
قدامة املقدسي ،القلقشندي ،بدر الدين ابن جماعة ..
( )1أخرجه ابن ماجه في سننه :ح ( )١٤٠٧والطبراني في الكبير :ح ( )٥٤وفي مصباح الزجاجة:
ص ِحيح رِ َجاله ِث َقات .وضعفه األلباني في ضعيف اجلامع٣٤٦/١ :
إسنَاد َطرِ يق ابْن ماجه َ
َ .١٤/٢و ْ
رقم.٢٣٤٥ :
وصححه األلباني في صحيح الترغيب ،٤٧/٢ ،برقم  .١١٧٩إال
( )2أخرجه البيهقي :ح ()٤١٤٥
َّ
أنه قال في آخره :رواه البيهقي بإسناد ال بأس به ،وفي متنه غرابة.
(« )3معاهد العلم في بيت املقدس ،كامل العسلي» (ص.)٣٥
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صلاَ ًة فِ يهِ
َصلُّوا فِ يهِ َ ،فإِنَّ َ
ْض المْحَ ْشَ رِ َوالمْ َنْشَ رِ ائْتُوهُ ف َ
فِ ي بَي ِْت المْ َقْدِ ِس قَالَ« :أَر ُ
صلاَ ةٍ فِ ي غَ يْرِ هِ» ُقل ْتُ  :أَ َرأَيْتَ ِإ ْن لَ ْم أَسْ ت َِط ْع أَ ْن أَتحَ َمَّ َل ِإلَيْهِ ؟ قَالََ « :فتُهْدِ ي
َك َأل ِْف َ
()1
لَ ُه َزيْتاً يُسْ َر ُج فِ يهِ َ ،ف َم ْن َف َع َل َذلِكَ َف ُه َو َك َم ْن أَتَاهُ».
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وقد جمع مؤخراً مُعِ ُّد «معجم ما ألف في فضائل وتاريخ املسجد األقصى
والقدس» ( )٢٢٠عنواناً ملؤلف ومصنف وكتاب ومخطوط عن فلسطني ،أجاد
في جمعها ،ورتبها منذ أوائل القرن الثالث الهجري إلى نكبة فلسطني في
القرن الرابع عشر ،فال يخلو كتاب من كتب اإلسالم من التفسير واحلديث
والفقه من ذكر القدس؛ ما يتعلق به من فضائل وأحكام وعبادات»(« ،)1وقد
ألف بعضهم في فتوح بيت املقدس ،ومن نزل فلسطني من الصحابة في بداية
القرن الثالث ،وبدؤوا في تدوين كتب «فضائل بيت املقدس» قبل نهاية القرن
الثالث الهجري ،وفي القرن الرابع واخلامس دونوا كل التفاصيل من الساكنني
فيها والواردين إليها»(.)2
فال يخلو قرن من القرون على مر العهود اإلسالمية من مؤلف ومصنف في
ذكر فضائل ومكانة وتاريخ القدس واملسجد األقصى املبارك؛ وذلك داللة على
مكانته في الشرع اإلسالمي ،وعلى حب املسلمني وتناقلهم فضائل املسجد
األقصى وتاريخ بيت املقدس ومدن فلسطني.
تاريخ الكويت في مجال العمل اخليري تاريخ حافل بال شك ،وهذا أمر ال
يحتاج إلى كثير أدلة وبراهني ،فليس بعد العني أين كما يقال.
حيث تع ّد الكويت – وبال مبالغة أو حتيُّز  -من أكثر دول العالم مساعدة
للدول املتضررة واملنكوبة ،والتي حتتاج إلى الدعم واإلغاثة والتنمية بصفة
عامة ،وذلك من خالل مؤسساتها احلكومية وجمعيات النفع العام التطوعية
واخليرية ،والتي بلغت أكثر من  ٢٣٠جلنة وجمعية خيرية ،بلغ إجمالي إيراداتها
أربعة وثمانني مليون دينار كويتي في عام ٢٠١٠م وحده ،كما بلغ عدد املبرات
اخليرية في الكويت ثمانني مبرة ،وبلغ إجمالي إيراد ثالثني مبرة منها تسعة
()3
ماليني دينار كويتي

(« )1معجم ما ألف في فضائل وتاريخ املسجد األقصى والقدس وفلسطني ومدنها ،من القرن
الثالث الهجري إلى نكبة فلسطني سنة ١٣٦٧هـ ١٩٤٨ -م» ،شهاب اهلل بهادر ،إصدار مركز جمعة
املاجد للثقافة والتراث في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
( )2املرجع السابق( ،ص.)١٠
( )3الكويت والقضية الفلسطينية -دعم ومناصرة :د .خالد يوسف ربيع الشطي ،الكويت :مركز
البحوث والدراسات الكويتية ،الطبعة األولى٢٠١٢ ،م ،ص .٢٥ - ٢٤

وسيعنى هذا اجلزء بعرض أبرز صور محبة ودعم أهل الكويت ألرض اإلسراء
وأهلها.
انطالقاً من القيمة االعتبارية  -التاريخية والروحية والدينية ألرض اإلسراء-
فقد تعلَّقت قلوب أهل الكويت حكومة وشعباً بحب هذه الديار املقدسة -ديار
أرض اإلسراء ،ومتثَّل ذلك في عدة صور ظهر من خاللها حرص أهل الكويت
على أرض اإلسراء ،وعلى زيارتها وش ِّد الرحال للصالة في مسجدها ،وتقدمي
الدعم لها بكل أشكاله وشتى صوره ،السياسي واملادي واملعنوي ،سواء على
املستوى الرسمي أو الشعبي.
وفيما يلي إطاللة على أبرز صور دعم أهل الكويت ألرض اإلسراء ،وسنقتصر
في هذه اإلطاللة على أهم صور الدعم وإال فاألمر يحتاج إلى كتب وأبحاث
الستقصائه ،وهذا أمر ال تتحمله طبيعة هذه الدراسة من جهة ،ومن جهة
أخرى فقد أجاد وأفاد فيه بعض اإلخوة األكارم من أهل الكويت ،فلم يتركوا
واردة إال وأوردوها في مؤلفات خاصة بهذا الشأن.
من صور دعم أهل الكويت لألقصى وفلسطني
الدعم الكويتي ألرض اإلسراء وأهلها ضارب بجذوره إلى أمد بعيد ،وأخذ
صوراً وأشكاالً متعددة ،منها الرسمي ومنها الشعبي ،في كل قطاعات ومناحي
احلياة ،بل في كل ما من شأنه دعم قضية أرض اإلسراء ونصرة أهلها ،وميكن
تقسيمه إجماالً إلى قسمني رئيسني تندرج حتتهما صور وأشكال تابعة لهما،
()1
وذلك على النحو التالي:
- -1الدعم الرسمي الكويتي ألرض فلسطني وأهلها ،ومن أشكال هذا الدعم:
✾

✾الدعم في املجال السياسي

✾

✾الدعم في املجال املالي

✾

✾الدعم في املجال اإلعالمي

( )1راجع في تقسيم أنواع الدعم الكويتي ألرض فلسطني ،الكويت والقضية الفلسطينية – دعم
ومناصرة ،د .خالد يوسف ربيع الشطي ،طبع مركز البحوث والدراسات الكويتية -الكويت ،ط،١
سنة ٢٠١٢م.
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املبحث الثاني :محبة الشعب الكويتي ودعمه ألرض اإلسراء
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- -2الدعم الشعبي الكويتي ألرض فلسطني وأهلها ،ومن أشكال هذا الدعم:
< <الدعم املجتمعي ،ومن صوره:
✾

✾دعم العلماء

✾

✾دعم الشعراء

✾

✾دعم التجار

✾

✾دعم طالب املدارس واملعاهد واجلامعات

✾

✾دعم املرأة الكويتية

ويغلب على هذا النوع من أنواع الدعم الصفة الفردية أو الصبغة الشخصية،
ويقابله الدعم املجتمعي ،وهو النوع الثاني من انواع هذا الدعم.
< <الدعم املؤسسي :وذلك من خالل دعم مؤسسات دولة الكويت ألرض
اإلسراء وأهلها ،ومن هذه املؤسسات التي قدمت وال زالت تقدم
الدعم املطلوب ألرض اإلسراء وأهلها:
✾

✾مجلس األمة

✾

✾املؤسسات اإلعالمية والشعبية

✾

✾االحتادات والروابط والنقابات وجمعيات النفع العام

✾

✾املؤسسات واجلمعيات واللجان اخليرية

هذا ،وال ميكننا بحال من األحوال استقصاء هذه الصور السابقة ،ولكن
باإلمكان إيجاز بعضها ،مع بعض الزيادات التي توفرت لنا ،والتي تبرز بجالء
ال يقبل الشك أصالة أهل الكويت وتفاعلهم مع قضايا إخوانهم ،وتؤكد أن هذا
الشعب إمنا هو من نسيج هذه األمة ومن لحُ متها وسُ داها ،وال ميكن بحال
استئصاله عن أمته أو عزله عن قضاياها ا ِملفْصلية.
وفيما يلي عرض أبرز صور دعم أهل الكويت لألقصى وفلسطني بإيجاز عبر
عدة مباحثفي هذا املجال.

أسهم أهل الكويت في دعم أرض اإلسراء وقضاياها الكبرى من خالل
إسهاماتهم العلمية واألدبية ،عن طريق تأليف الكتب وإعداد الدواوين
والقصائد الشعرية في التعريف بأرض اإلسراء ومناصرة قضاياها ،وحفلت
الساحة العلمية واألدبية في الكويت بالعديد من املؤلفات الداعمة في هذا
الشأن ،وفيما يلي بيان أهمها:
- -1األدبيات الكويتية املتعلقة بأرض فلسطني
وسنورد في هذا الصدد قائمة بأهم اإلسهامات الكويتية من األدبيات املتعلقة
بالقدس وأوقافها واملتوفرة مبكتبة علوم الوقف.

العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء

املبحث الثالث :دعم أهل الكويت ألرض فلسطني في املجال
العلمي واألدبي

أوالً :الكتب
من املؤلفات الكويتية التي عنيت بأرض اإلسراء والتي طبعت بالكويت ونؤكد
أن هذا السرد يحوي بعضها وقد اليحصرها كلها بالضرورة.
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م

عنوان الكتاب

املؤلف

١

كنوز القدس

رائف يوسف جنم( ...وآخرون) .ط( .١الكويت) :منظمة
املدن العربية؛ (ع َّمان) :املجمع امللكي لبحوث احلضارة
اإلسالمية.١٩٨٣ ،

٢

املجد املنيف
للقدس الشريف

تاريخ مدينة القدس وأهم معاملها التاريخية واحلضارية:
عبد اهلل جنيب سالم( .الكويت :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،د.ت).

٣

القدس لنا

خاص مبناسبة أسبوع األقصى الثاني والذي يقام في
الفترة من  ١٤-٨شعبان ١٤٢١هـ املوافق  ١٠-٤نوفمبر
( .٢٠٠٠الكويت) :جمعية إحياء التراث اإلسالمي .جلنة
العالم العربي.)٢٠٠٠( ،

٤

القدس قضية أمة

إعداد د .جاسم مهلهل الياسني .ضمن سلسلة كتاب
القدس ( )٢مركز اإلعالم العربي.

٥

حماية املقدسات
اإلسالمية واملسيحية
في فلسطني

وقائع املؤمتر الدولي الثاني حول حماية املقدسات
اإلسالمية واملسيحية في فلسطني املنعقد في ع َّمان ،٢٠٠٤
الرباط :املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة؛
(الكويت) :الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية.٢٠٠٥ ،

٦

بيت املقدس وما حوله

خصائصه العامة وأحكامه الفقهية :محمد عثمان شبير،
ط ،١الكويت :مكتبة الفالح.١٩٨٧،

٧

القدس في القلب
والذاكرة

الكويت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.٢٠٠١ ،
الكتاب هدية مجلة الوعى اإلسالمي.

٨

تاريخ القدس بني تضليل
اليهود وتضييع املسلمني

د .عيسى القدومي ،ط( ،١الكويت) :مجلة الفرقان؛
(نيقوسيا ،قبرص) :مركز بيت املقدس للدراسات
التوثيقية .٢٠١٠ ،الكتاب هدية مجلة الفرقان.

نداء من األقصى ومدينة
١٠
القدس

إعداد جلنة فلسطني اخليرية؛ إشراف يوسف عبد
الرحمن ،الكويت :الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية.١٩٩٩،

املسجد األقصى أربعون
معلومة جنهلها

د .عيسى القدومي ،ط ،١الكويت :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية.٢٠١٥ ،

املسجد األقصى احلقيقة
١٢
والتاريخ

د .عيسى القدومي؛ تنفيذ ومتابعة محمد إبراهيم خليل؛
املراجعة والتدقيق اللغوي ذياب أبو سارة ،ط( ،١الكويت):
جمعية إحياء التراث اإلسالمي :مركز بيت املقدس
للدراسات التوثيقية.٢٠٠٧ ،

١١

١٣

رحلتي مع عبد اهلل
إلى بيت احلمد

١٤

فتوى علماء املسلمني
بتحرمي التنازل عن أي
جزء من فلسطني

د.عبد احملسن عبد اهلل اخلرافي ،الكويت( :املؤلف)،
( .٢٠١٦ص( )٢٧٩به ذكر للبيمارستان الصالحي
بالقدس).
إعداد ونشر :جمعية اإلصالح االجتماعي بالكويت.

ثانياً :مقاالت الدوريات
احلماية القانونية لألوقاف اإلسالمية بالقدس في القانون الدولي،السيد مصطفى أبو اخلير ،الكويت :األمانة العامة لألوقاف.٢٠١٢ ،
مقال منشور في مجلة أوقاف :مجلة نصف سنوية محكمة تعنى
بشؤون الوقف والعمل اخليري .س ،١٢ع( ٢٣نوفمبر .)٢٠١٢
دراسة في وثائق وحجج معامالت الوقف في محكمة القدسالشرعية العثمانية خالل القرن احلادي عشر الهجري  -السابع
عشر امليالدي ،محمد اخلطيب ،إبراهيم ربايعه ،الكويت :األمانة
العامة لألوقاف .٢٠١٣،مقال منشور في مجلة أوقاف :مجلة نصف
سنوية محكمة تعنى بشؤون الوقف والعمل اخليري .س ،١٣ع٢٥
(نوفمبر .)٢٠١٣

العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء

٩

تقرير الوفد األردني
ملؤمتر وزراء األوقاف
العرب األول

املنعقد في الكويت١٣٩٣ ،هـ١٩٧٣-م في املدة ما بني
 ،١٩٧٣/٣/٢ - ٧٣/٢/٢٦الكويت :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية )١٩٧٣( ،يتناول موضوعات من مثل :االعتداءات
اإلسرائيلية على األوقاف في القدس ،وهدم البيوت
والعقارات الوقفية وغير الوقفية وتشريد سكانها ،الخ.
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دالالت ظهور وقف النقود في القدس خالل احلكم العثماني ،محمداألرناؤوط ،الكويت :األمانة العامة لألوقاف .٢٠١٢ ،مقال منشور
في مجلة أوقاف :مجلة نصف سنوية محكمة تعنى بشؤون الوقف
والعمل اخليري _.س ،٥ع( ٩نوفمبر .)٢٠٠٥
A Study in the documents and transactions of Waqf in Jerusalem Ottoman
legitimate court during the 11th AH and 17th AD century/ Muhammad Al_Khateeb , Ibrahim Riba’h._ Kuwait: Kuwait Awqaf Public Foundation, 2013.
Published in

مجلة أوقاف :مجلة نصف سنوية محكمة تعنى بشؤون الوقف والعملاخليري .س ،١٣ع( ٢٥نوفمبر .)٢٠١٣

Significance of cash waqf in Jerusalem during the Ottoman Era /by Mohammed
M. Arnaut._ Kuwait: Kuwait Awqaf Public Foundation, 2012._ Published in

مجلة أوقاف :مجلة نصف سنوية محكمة تعنى بشؤون الوقف والعملاخليري .س ،١٢ع( ٢٢مايو .)٢٠١٢
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ثالثاً :املواد السمعية والبصرية
الوقف في العالم اإلسالمي (تسجيل صوتى) ،جمع املادة :األمانةالعامة لألوقاف؛ يعدها لإلذاعة ويقدمها د.عبد احملسن اخلرافى؛
إخراج خالد املقلد .الكويت :اخلالدية للصوتيات واملرئيات
اإلسالمية ٢٤ - ٢٠٠٠ ،كاسيت صوتي تضم  ١٣٧حلقة من البرنامج
اإلذاعي .الشريط الثاني عشر يضم احللقات من  ٦٧إلى  ٧٢ومن
محتوياته :أوقاف املغاربة في القدس الشريف -وقفية حي املغاربة
بالقدس( -.)١والشريط الثالث عشر يضم احللقات من  ٧٣إلى
 ٧٨ومن محتوياته :وقفية حي املغاربة بالقدس ( - )٢االعتداءات
الصهيونية على أوقاف املغاربة في القدس الشريف ( )١و (.)٢

	 -مج ــلة أوق ــاف
م

عن ـ ــوان البح ـ ـ ــث
اإلسالمية

في

امل ـ ــؤلف

عدد
الصفحات

الع ـ ــدد

إبراهيم عبد الكرمي

١٩٩

السادس  /يونيو
٢٠٠٤م

٣٣

١

األوقاف
فلسطني

٢

دالالت ظهور وقف النقود
في القدس خالل احلكم
العثماني

د .محمد موفق
االرناؤوط

٣

ال���ت���ع���دي���ات ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة
على امل��س��اج��د ف��ي املناطق
الفلسطينية منذ عام ١٩٤٨

إبراهيم عبد الكرمي

٦٠

٤

احلماية القانونية لألوقاف
اإلسالمية بالقدس في
القانون الدولي

د .السيد مصطفي
أبو اخلير

١٥

٥

دراسة وثائق وحجج معامالت
الوقف في محكمة القدس
الشرعية العثمانية خالل
القرن احلادي عشر الهجري
 /السابع عشر امليالدي

د .محمد اخلطيب
د .ابراهيم ربايعة

٦

وقف األراضي على األفراد
في فلسطني في الفترة
اإلسالمية الثانية

د .زهير غنامي

٥٣

٦٨

التاسع  /نوفمبر
٢٠٠٥م

العاشر  /مايو
٢٠٠٦م

الـ  / ٢٣نوفمبر
٢٠١٢م

الـ  / ٢٥نوفمبر
٢٠١٣م

الـ  / ٢٧نوفمبر
٢٠١٤م

العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء

رابعاً :األبحاث والكتب اخلاصة بالقدس الصادرة عن إدارة الدراسـات والعالقات
اخلارجية باألمانة العامة لألوقاف
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	-سلس ــلة الكت ــب
م

عن ـ ــوان البح ـ ـ ــث

امل ـ ــؤلف

١

ال��ت��ع��دي��ات ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة على
األوقاف واملقدسات اإلسالمية
وامل��س��ي��ح��ي��ة ف����ي ف��ل��س��ط�ين
( ٢٠١١–١٩٤٨م)

إبراهيم عبد الكرمي

عدد
الصفحات

٣٩٥

الع ـ ــدد

األولى ٢٠١٢م

- -2الشعر الكويتي املتعلق بفلسطني
تفاعُل الشعراء الكويتيني مع قضايا الوطن العربي وعلى رأسها قضية فلسطني
أمر ال يحتاج إلى برهان ،حيث شكَّلت فلسطني وقضاياها مادة دسمة للشعراء
هيجت وجداناتهم ،وأثارت قرائحهم الشعرية ،فانبروا إلبراز ذلك
الكويتيني َّ
والتعبير عنه في صور قصائد شعرية.
ولعل في طليعة ما وصلنا من أشعار أهل الكويت يرجع إلى عام ١٩٢٨م وذلك
ضمن قصيدة للشاعر خالد الفرج في ذلك العام عن ميثاق السالم ،ففي
قصيدته تلك قارن بني مصطفى كمال حني حطَّ م معاهدة سيفر وبني العرب
الذين طوقهم وعد بلفور ،وفيه يقول:
هزئ القوي بسيفر( )1وعهودها ...ولوعد بلفور بنا أطواق
ويبدو أن هذه أول إشارة إلى قضية فلسطني في الشعر الكويتي.
على أن حوادث العام ١٩٢٩م لفتت خالد الفرج وغيره من شعراء الكويت إلى
مزيد من االهتمام مبعاجلة القضية الفلسطينية ،وأعادت إلى األذهان النتائج
اخلطيرة التي ميكن أن تنجم عن وعد بلفور ،فتوجه خالد الفرج بخطابه إلى
بلفور الذي يعد في نظره أساس البالء ،وفي هذا املعنى يقول:
هذي فلسطني الوديعة ..في مصائبها متيد
ما ينقضي زلزالها ..حتى تزلزل من جديد
( )1سيفر :هي املعاهدة التي فرضها احللفاء على تركيا بعد احلرب العاملية األولى.

الدار دار جدودهم ..من عهد كنعان البعيد
وللمعاليق التليد
يعرب ا ُمللك الطريف..
ِ
ِ
فل ُ
ما لليهود الغاصبني ..سوى املآثم واحلقود
شعب شريد في املمالك ..منذ أن بريء الوجود

()1

ونظراً لشدة عناية الشاعر خالد الفرج بفلسطني وأهلها وقضاياها أطلقت
()2
عليه جريدة الشورى الفلسطينية (شاعر اخلليج).
وفي عام ١٩٣٧م طلب الشاعر صقر الشبيب من مصر ومن األزهر الشريف
التحرك لنصرة فلسطني وذلك في قصيدة نشرتها مجلة السجل العراقية،
ثم في قصيدة أخرى يدعو فيها ملساعدة فلسطني ملا حدث ألبنائها من تنكيل
ومطاردة من االجنليز واليهود ،قال فيها:
ملوك العرب إن األمر جد ..وإن اهلل مطلع شهيد
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سيسأل وهو أعلم ما صنعتم ..ملن شيطان ظاملهم مريد
فهل هلل عندكم جواب ..لصرف عذابه كاف مفيد
أقاربكم يعاث بهم فساد ..وأنتم عن معاونتهم قعود
فكم عانت فلسطني خطوب ًا ..يشيب من الصبي لهن فود
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املسود واملسود
من قبل وعدك بالهنا ..عاش
َّ

()3

وفي عام ١٩٤٦م أنشد الشيخ عبد اهلل النوري قائالً:
فتى الشرف األعلى ومنبت نشئه ..إليك انتهى أمر دهينا به أمر
تضام فتاة العز وهي قريبة ..إليك وفيك املجد والشرف الكبر
( )1انظر :فلسطني في الشعر الكويتي ،د .خليفة الوقيان ،املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب – الكويت ،ط ،١سنة ٢٠١٦م .ص.٢٦-٢٥
( )2أدباء الكويت في قرنني :خالد سعود الزيد ،١٦٤/١ ،نق ً
ال عن :الكويت والقضية الفلسطينية:
د .خالد يوسف الشطي ،ص.١٢٥
( )3فلسطني والشعر :جميل بركات ،ص ٩٤نق ً
ال عن :الكويت والقضية الفلسطينية :د .خالد
يوسف الشطي ،ص.١٢٧
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أتشقى فلسطني وأنتم حماتها ..فأين السيوف البيض واألسل السمر
وأين رجال املجد من كل عترة ..ميثلها سيط ويرفعها ذكر

()1

وعند تقسيم فلسطني في عام ١٩٤٨م ثار الشاعر عبد اهلل سنان وقال:
أيفلح مستقبل للعرب ..وهل لهم عزة ترتقب
يقولون عرب وليست بهم ..وال خلة من خالل العرب
وأشغلهم عن حفاظ العهود ..وحشد اجلنود رنني الذهب

()2

وها هو الشاعر أحمد العدواني يخاطب القوات الكويتية التي اجتهت إلى
مصر قبيل وقع صدام سنة ١٩٦٧م لتشارك في مهمة الدفاع عن األرض
والكرامة ويقول:
بوركت يا جيش الكويت وبوركت ..أيد أعدت للعال أقمارها
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وتقدست أرضا منتك وقدست ..حرب تخوض إلى اخللود غمارها
وهناك في سيناء إخوان لنا ..عركوا اخلطوب ور ّوضوا أخطارها
شاركهم اخلطوات في شرف الفدى ..واختر – إذا كان اخليار -كبارها
ِ
وليعلم األعداء أنا أمة ..رفعت على هام النجوم شعارها

()3

وللشاعر الكويتي عبد اللطيف الديني قصيدة بعنوان « :دمعة القدس» قالها
حني زار القدس وتألم ملا شاهد من تغيير معاملها وتدنيس اليهود ملقدساتها
وتشريد شعبها.
ُ
مدينة القدس إني لست أنساها ..وال س َل ْو ُت مدى األيام ذكراها
ُ
تذكرت يوم ًا ِطيب ر َّياها
ألم ..إذا
ألم بقلبي بعدها ٌ
فكم َّ
( )1انظر :أبعاد القضية الفلسطينية من املناورات الدولية إلى انتفاضة األقصى ،عبد اهلل خلف،
ط ،١الكويت -دار الوطن٢٠١ ،م ،ص - .٢٣٣الكويت والقضية الفلسطينية ،ص.١٢٨
( )2أعالم الشعر في الكويت :علي عبد الفتاح ،ص ،٢٣٨نق ً
ال عن :الكويت والقضية الفلسطينية،
ص.١٢٩
( )3انظر :جريدة الرأي العام ٢٨ ،آيار (مايو) سنة ١٩٦٧م ،نق ً
ال عن :فلسطني في الشعر الكويتي:
ص.٨٥

منظره ..إذا َّ
يت يوم ًا في زواياه
ني
فكل شيء يروق الع َ
متش ُ
ُ
لكنها اليوم تشكو ما تكابده ..من املصائب حتى َ
حال مرآها
حيث العادي تترى في مرابعها ..مثل اخلنازير أخالق ًا وأشباها
حرق أقصاها
عاثوا فساد ًا وتشويه ًا ملنظرها ..وأظهروا حقدهم في ْ
حتى يقول:
لهفي على القدس ضاعت بني أظهرنا ..تشكو إلينا فل ّبوا اليوم شكواها
ال عذر وهي تناديكم ومن كثب ..مغلولة يدها اليسرى وميناها

()1
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وهي باآلثار عامرة ..تكاد تنطق عن تاريخ َم ْنشاها
قد زر ُتها ْ

وجند الشاعر أحمد السقاف يقول متأسفاً على قضية فلسطني:
يا حماة السالم مني سالم ..محرق كالشواظ غضبان ناقم
ليس عد ًال أن يشنَق العدل في القدس ..وأن تباح فيه احملارم
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()2

ويقول في قصيدة أخرى:
احلق للمدفع القصاف ليس ملن ..يريد من مجلس التضليل إحسانا
يا أيها القوم هبوا ذا أوانكم ..عار عليكم إذا ما منتم اآلن
اهلل أكبر إن يبني اليهود لهم ..بأرضكم عنوة ملك وسلطانا
موتوا ففي املوت إعالء لدينكم ..وميموا اخللد في تكرمي رضوانا

()3

( )1ديوان عبد اللطيف الديني « مجموعة الفصحى» سنة ١٩٨٨م ،ص  .٧٠-٦٩نق ً
ال عن١٣١ :
 .١٣٢( )2أبعاد القضية الفلسطينية :عبد اهلل خلف ،ص .٢٣٣الكويت والقضية الفلسطينية :د .خالد
الشطي ،ص.١٢٩
( )3الشعر العربي احلديث في مأساة فلسطني ،كامل السوافيري ،ص ،٥٤١نقال عن :فلسطني
في الشعر الكويتي :د .خليفة الوقيان ،ص.٧٣
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وهكذا :كان لشعراء الكويت إسهامات شعرية واضحة وبارزة في حكاية كل
األحداث التي مرت بها فلسطني ،وفي الدفاع عن األقصى ،وكان من أبرزهم:
الشاعر صقر الشبيب – كما مر ،-والشاعر فهد العسكر والذي أنشد قصيدة
ماتعة في استقبال البعثة التعليمية الفلسطينية للتدريس في الكويت.
والشاعر محمود شوقي األيوبي ،والذي رثا الشيخ فرحان السعدي حني أ ُعدم
بأبيات ماتعة.
والشاعر عبد اللطيف الديني والذي ضمن ديوانه قصيدة بعنوان:
« لبيك يا عمر» يحث فيها أبناء فلسطني على الدفاع عن فلسطني.
والشاعر فهد بورسلي وله قصائد في الدفاع عن فلسطني ،وكذلك الشاعر
زيد احلرب والذي ضمن ديوانه قصائد في الدفاع عن األقصى وفلسطني،
()1
وابنته الشاعرة غنيمة زيد احلرب...

املبحث الرابع :دعم أهل الكويت ألرض فلسطني في املجال اإلعالمي
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ساهمت دولة الكويت إعالمياً وبشكل واضح وكبير في توضيح قضية فلسطني
داخل الكويت وخارجها من خالل وزارات الدولة املختلفة.
ومن أبرز املؤسسات التي قدمت هذا الدعم اإلعالمي:
	 -وزارة اإلعالم:
وقد ساهمت بشكل كبير في دعم قضية أرض اإلسراء والتعريف بها في
الداخل واخلارج عبر البرامج اإلخبارية والثقافية في تلفزيون دولة الكويت،
وكذلك في إذاعتها ،وقد فازت إذاعة الكويت بجائزة القدس في مهرجان
القاهرة اإلذاعي عام ٢٠٠١م عن البرنامج اإلذاعي “ القدس لنا “.
وكذا كان للمجالت والدوريات دور هام في دعم قضية أرض اإلسراء وأهلها،
ومن هذه املجالت الفاعلة مجلة العربي والتي كان لها دور إعالمي بارز ومؤثر
على مستوى العاملني العربي واإلسالمي.
( )1انظر :الكويت والقضية الفلسطينية :د .خالد الشطي ،ص.١٣٤-١٢٤
فلسطني في الشعر الكويتي :د .خليفة الوقيان.
ديوان فهد بورسلي :ص.٢٧،٧٣،٢٨٨،١٩٨
ديوان زيد احلرب ،منشورات ذات السالسل ،سنة ١٩٧٨م ،جمع وإعداد غنيمة زيد احلرب.

وقد أسهمت إعالمياً في نصرة قضية فلسطني ودعمها من خالل إصداراتها
املتنوعة املرئية واملسموعة ،مثل:
<

<إقامة املؤمترات واحملاضرات والندوات واخلطب في إبراز قضية
فلسطني والتعريف بها.

<

<إعداد النشرات واإلصدارات واملطبوعات واملسابقات ملناصرة
قضية أرض اإلسراء ،مثل :إصدار القدس في القلب والذاكرة،
األقصى طريق املسرى ،املسجد األقصى حقائق ال بد أن تعرف،
ومسابقة الكويت الثقافية الدولية األولى عن :املسجد األقصى،
خالل الفترة من ٢٠٠٧/٢/٢٠م إلى ٢٠٠٧/٧/٤م.

<

<استخدام مجلة الوعي اإلسالمي التابعة لوزارة األوقاف الكويتية
في نصرة ومساندة قضية أرض اإلسراء ،والتي خصصت بعض
إصداراتها للتعريف بالقضية الفلسطينية ومساندتها مثل :هدية
عددها  ٦٧سنة ١٣٩٠هـ والتي كانت بعنوان :قصة غزو فلسطني
من قبل بني إسرائيل واليهود قدميا وحديثا ،لألستاذ محمد عزة
دروزة.

وهدية عددها  ٥٣جمادى األولى سنة ١٣٨٩هـ ،بعنوان :حقيقة اليهود واملطامع
اليهودية ،للشيخ محمد منر اخلطيب.
	 -وزارة التربية:
لقد أسهمت كذلك إعالمياً في نصرة ودعم قضية أرض اإلسراء من خاللنشرها للكتب التي تتعلق بقضية فلسطني في مكتبات املدارس ،وكذا املكتبات
العامة التابعة لوزارة التربية ،إضافة إلى بعض املوارد واملواضيع الدراسية
التي مت إحلاقها باملناهج لتخدم قضية أرض اإلسراء وتعرف بها.
كما ساهمت وزارة التربية إعالمياً في نشر ودعم قضية أرض اإلسراء عن
طريق تسمية بعض املدارس الكويتية بأسماء مناطق فلسطينية ،وذلك بهدف
الدعم املعنوي واإلعالمي للقضية الفلسطينية والتذكير بها ،ومن تلك املدارس:
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	 -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية:
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من كتاب د .خالد الشطي الكويت والقضية الفلسطينية ص١٠٦

من كتاب د .خالد الشطي الكويت والقضية الفلسطينية ص١٠٧

<

<مدرسة القدس (روضة) :الروضة ،سنة ١٩٧٩م.

<

<مدرسة عني جالوت االبتدائية بنات :مبنطقة قرطبة ،سنة
اإلنشاء ١٩٧٦م.

<

<مدرسة أجنادين االبتدائية بنات :مبنطقة الرابية ،سنة اإلنشاء
١٩٧٤م.

<

<مدرسة صالح الدين الثانوية بنني :مبنطقة الزهراء ،قطعة .٨

<

<مدرسة اليرموك الثانوية بنات :مبنطقة اليرموك ،قطعة .١
واليرموك إشارة إلي موقعة اليرموك( ،)1فهي موقعة حدثت
بالشام التي من جملتها فلسطني ،حيث كانت -وال زالت -تعرف
هذه املنطقة بالشام ،وتضم سوريا ولبنان واألردن وفلسطني.
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<

<مدرسة فلسطني الثانوية بنني :الرميثية سنة اإلنشاء ١٩٦٩م.

	 -بلدية الكويت
قد ساهمت بلدية الكويت في دعم ونصرة القضية الفلسطينية على املستوى
اإلعالمي عن طريق تسميات بعض مناطق وشوارع دولة الكويت بأسماء لها
عالقة بأرض اإلسراء ،مثل:
<

<منطقة حطني مبحافظة حولي ،وفي التسمية بها إشارة إلى معركة
حطني بني الصليبيني واملسلمني بقيادة صالح الدين األيوبي،
والتي وقعت في يوم السبت  ٢٥ربيع الثاني  ٥٨٣هـ املوافق٤
يوليو  ١١٨٧م بالقرب من قرية املجاودة ،بني الناصرة وطبرية
()2
بفلسطني وانتصر فيها املسلمون.

<

<منطقة الشامية مبحافظة العاصمة ،وشارع الشامية أيضاً بنفس
املنطقة ،والعالقة بني التسمية وفلسطني أن فلسطني إحدى بالد
الشام كما هو معروف.

( )1واليرموك :نهر ينبع من جبال حوران ،يجري قرب احلدود بني سوريا وفلسطني ،وينحدر
جنوباً ليصب في نهر األردن ثم في البحر امليت.
( )2راجع أخبار موقعة حطني في :مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ،دار الكتب والوثائق القومية
 -املطبعة األميرية ،القاهرة  -جمهورية مصر العربية ،سنة١٣٧٧ :هـ ١٩٥٧ -م.١٨٨/٢ .
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<

<منطقة اليرموك بالعاصمة وأيضا شارع اليرموك مبحافظة
حولي ،وفي التسمية بها إشارة إلى معركة اليرموك( )1التي
حدثت في وادي اليرموك من بالد الشام ،ففي التسمية تعلق
بفلسطني ،ويضاف إليه أن فلسطني من بالد الشام حيث كانت
 وال زالت  -تعرف هذه املنطقة بالشام ،وتضم سوريا ولبنانواألردن وفلسطني.

<

<شارع املسجد األقصى مبحافظة حولي.

<

<شارع غزة مبنطقة اخلالدية – محافظة العاصمة .وغزة إحدى
مدن فلسطني.

<

<شارع القدس مبنطقة كيفان  -محافظة العاصمة.

<

<شارع صالح الدين األيوبي مبنطقة القبلة  -محافظة العاصمة.

<

<شارع عني جالوت مبحافظة اجلهراء ،وفي التسمية به إشارة
إلى معركة عني جالوت( )2والتي حدثت في منطقة عني جالوت
بفلسطني بني املسلمني والتتار في  ٢٥رمضان  ٦٥٨هـ   ٣
سبتمبر  ١٢٦٠وهي إحدى أبرز املعارك الفاصلة في التاريخ
اإلسالمي؛ إذ استطاع جيش املماليك بقيادة سيف الدين
قطز إحلاق أول هزمية قاسية بجيش املغول بقيادة كتبغا.

<

<شارع األردن مبنطقة الفروانية ،واألردن إحدى بالد الشام التي
عنوانها أرض فلسطني.
	 -غرفة التجارة والصناعة في دولة الكويت

أسماء الشركات واملؤسسات في دولة الكويت املسماة بأسماء ذات صلة بأرض
اإلسراء( .األقصى أو بيت املقدس أو األرض املباركة أو اإلسراء أو القدس)
( )1راجع في أخبار معركة اليرموك :فتوح الشام للواقدي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى،
سنة ١٤١٧هـ ١٩٩٧ -م.١٤٨/١ .
( )2راجع أخبار معركة عني جالوت في :البداية والنهاية ،ابن كثير ،دار هجر للطباعة والنشر
والتوزيع واإلعالن ،الطبعة :األولى ١٤١٨ ،هـ  ١٩٩٧ -م.٣٩٩/١٧ .

	-بيت املقدس :عدد  ٥أسماء ما بني شركة ومطعم.
	-األرض املباركة :عدد  ٢شركة بهذا االسم.
	-اإلسراء :عدد  ٥٥اسماً ما بني شركة ومؤسسة وبقالة ومطعم وكطبعة
وصيدلية وبنشر ومصنع.
	-القدس :عدد  ٤٠اسماً ما بني شركة ومؤسسة وبقالة ومطعم وبنشر
()1
وصيدلية وخياط ومحل مجوهرات.
	-إجمالي األسماء ذات الصلة بأرض اإلسراء ( )١٦٢اسماً.
	 -وزارات أخرى:
لم يقتصر الدور اإلعالمي على هذه الوزارات السابقة بل تعدى إلى وزارت
أخرى مثل :وزارة اخلارجية ،واملواصالت( )2وجامعة الكويت واملعاهد
التطبيقية ،ومديرية اجلمارك العامة (مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني) وزارة
املالية والصناعة (مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني) ووكالة األنباء الكويتية
()3
(كونا).
وفيما يلي كشف يتضمن حصر أسماء الشركات و املؤسسات في دولة الكويت
و املسماة بأسماء ”األقصى“ وجميع األسماء ذات الصلة به – تصنيف غرفة
جتارة
( )1ملحق باملرفقات تقرير شامل به حصر ألسماء الشركات واملؤسسات ذات الصلة بأرض
اإلسراء حسب تصنيف غرفة التجارة والصناعة بالكويت.
( )2وقد أصدرت وزارة املواصالت عدة طوابع بريدية للتعريف بقضية أرض اإلسراء ودعمها.
(راجع في معرفتها :وزارة البريد والبرق والهاتف في خمس سنوات ،مطبعة حكومة الكويت/
إدارة البريد ١٩٧٣/١١-١٧-١٢م ،ص ٣٥ - ٢٩ - ٢١ووزارة املواصالت  -إدارة البريد -مطبعة
الكويت .وانظر :الكويت والقضية الفلسطينية ،ص( .)١١٠ومرفق به صور لبعض إصدارات
وزارة األوقاف وبعض طوابع وزارة املواصالت  -البريد  -فيما يتعلق مبا ذكرناه أعاله من الدعم
اإلعالمي الذي قدمته هاتان اجلهتان لنصرة قضايا أرض اإلسراء .انظر أصل هذه الصور في
كتاب :الكويت والقضية الفلسطينية ،ص .)١٠٩ - ١٠٧ - ١٠٦
( )3انظر في تفصيل ذلك :الكويت والقضية الفلسطينية ،ص .١١٢ - ١٠٥
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	-األقصى :عدد  ٦٠اسماً ما بني شركة ومؤسسة ومكتبة ومطعم ومصنع.
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أو ًال  :اسم «األقصى»
مسلسل
عام

مسلسل

١

١

شركة األقصى للحاسب اآللي

٢

٢

مصنع األقصى ألعمال النجارة

٣

٣

شركة دانة األقصى لأللعاب املرئية

٤

٤

شركة األقصى ملواد البناء

٥

٥

شركة األقصى األهلية للتجارة العامة

٦

٦

شركة األقصى العاملية ألجهزة ومعدات املطاعم و الفنادق

٧

٧

مصنع األقصى للكاشي – فرع من شركة األقصى ملواد البناء

٨

٨

مطعم األقصى

٩

٩

صيدلية األقصى

١٠

١٠

سماء األقصى لنقل البضائع

١١

١١

مؤسسة األقصى الدولية للتجارة واملقاوالت

١٢

١٢

شركة األقصى املتحدة للتجارة العامة

١٣

١٣

مؤسسة األقصى ألعمال األلومنيوم

١٤

١٤

شركة سفريات األقصى

١٥

١٥

شركة بيت األقصى للتجارة العامة و املقاوالت

١٦

١٦

شركة حلويات نور األقصى

١٧

١٧

نور األقصى لتصليح األجهزة الكهربائية وااللكترونية

١٨

١٨

دانة األقصى للمواد الغذائية و اخلضار والفواكه

١٩

١٩

مصنع األقصى لصب جبس الديكور

٢٠

٢٠

شركة حلويات األقصى

٢٢

٢٢

معرض روابي األقصى للحوم

٢٣

٢٣

شركة األقصى العاملية للتجارة العامة و املقاوالت

٢٤

٢٤

مؤسسة األقصى الدولية للتجارة واملقاوالت

٢٥

٢٥

معرض ربيع األقصى لأللعاب املرئية

٢٦

٢٦

سماء األقصى لنقل البضائع  -فرع من شركة موانئ الديرة للتجارة
العامة واملقاوالت

٢٧

٢٧

بقالة بوابة األقصى

٢٨

٢٨

شركة األقصى املشتركة للتجارة العامة

٢٩

٢٩

مؤسسة بوابة األقصى للهدايا و الكماليات

٣٠

٣٠

األقصى لنقل البضائع  -فرع من شركة دارا ملعمار للتجارة العامة
واملقاوالت

٣١

٣١

مطحنة نور األقصى

٣٢

٣٢

مؤسسة األقصى اجلريح للتجارة العامة واملقاوالت

٣٣

٣٣

نور األقصى للمجوهرات الذهبية و الفضية – فرع من شركة نور
القطان للتجارة العامة و املقاوالت

٣٤

٣٤

صدى األقصى لبيع وشراء وإيجار واستئجار األراضي و العقارات

٣٥

٣٥

بقالة منار األقصى

٣٦

٣٦

معرض األقصى لبيع اللحوم

٣٧

٣٧

مؤسسة درة األقصى للخضار و الفواكه

٣٨

٣٨

مؤسسة األقصى العربية للعب وأدوات األطفال

٣٩

٣٩

مؤسسة السراج األقصى لألجهزة الكهربائية وااللكترونية وتصليحها

٤٠

٤٠

شركة صدى األقصى للتجارة العامة واملقاوالت

٤١

٤١

مركز األقصى للدعاية و اإلعالن

العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء

٢١

٢١

شركة األقصى العاملية لألدوات الصحية ومقاوالتها
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تابع  :أو ًال  :اسم «األقصى»
مسلسل
عام

مسلسل

٤٢

٤٢

مطعم األقصى

٤٣

٤٣

مركز األقصى لإلطارات

٤٤

٤٤

شركة دانة األقصى للتجارة

٤٥

٤٥

مؤسسة ندوة األقصى لألجهزة الكهربائية وااللكترونية

٤٦

٤٦

شركة األقصى للسيارات املستعملة

٤٧

٤٧

مجموعة االقصى للتجارة العامة واملقاوالت

٤٨

٤٨

مؤسسة نور األقصى ملواد الديكور ومقاوالتها

٤٩

٤٩

شركة األقصى العاملية لألثاث و املفروشات

٥٠

٥٠

مركز األقصى لتصميم و اإلشراف الهندسي للديكور ومواد البناء –
فرع من شركة احلسيني الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت

٥١

٥١

مؤسسة األقصى للتجارة والنقل والتخليص

٥٢

٥٢

مركز األقصى للهواتف

٥٣

٥٣

حلويات و معجنات نور األقصى

٥٤

٥٤

مؤسسة قصر األقصى للمواد الغذائية

٥٥

٥٥

األقصى للمجوهرات الذهبية

٥٦

٥٦

مؤسسة األقصى ملواد الديكور و البناء

٥٧

٥٧

شركة األقصى للتوزيع و النشر

٥٨

٥٨

مطعم منار األقصى

٥٩

٥٩

مصنع ألومنيوم األقصى

٦٠

٦٠

مكتبة دار األقصى

٦١

١

شركة بيت املقدس لألثاث و املفروشات والتنجيد و البرادي

٦٢

٢

سندويتش و مرطبات بيت املقدس

٦٣

٣

معرض بيت املقدس للتجارة العامة

٦٤

٤

بيت املقدس للمأكوالت اخلفيفة

٦٥

٥

شركة بيت املقدس للنشر و التوزيع

٦٦

١

شركة سوق األرض املباركة املركزي

٦٧

٢

شركة األرض املباركة للتجارة العامة واملقاوالت

٦٨

١

يوسف و إسراء للصيرفة

٦٩

٢

جنمة اإلسراء لألصباغ و مقاوالتها

٧٠

٣

مخابز و حلويات إسراء الكويت

٧١

٤

شركة اإلسراء الدولية العقارية

٧٢

٥

مطبعة اإلسراء  /تتبع لشركة شعاع الغربية للتجارة

٧٣

٦

مؤسسة دار اإلسراء للتجارة العامة

٧٤

٧

صيدلية اإلسراء

٧٥

٨

مركز إسراء اخلليج للطباعة و التصوير

٧٦

٩

مؤسسة جوهرة اإلسراء لألدوات الكهربائية و مقاوالتها

٧٧

١٠

مركز إسراء الديرة التجارية

٧٨

١١

شركة كراج إسراء الكويت لتصليح السيارات

٧٩

١٢

مؤسسة جنمة اإلسراء للمواد اإلنشائية

ثالث ًا  :اسم «األرض املباركة»

رابع ًا  :اسم «اإلسراء»
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ثاني ًا  :اسم «بيت املقدس»
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٨٠

١٣

شركة إسراء النوبة لعبي السيدات و البشوت

٨١

١٤

شركة اإلسراء لإلعمار للتجارة العامة واملقاوالت

٨٢

١٥

شركة اإلسراء لالستشارات اإلدارية واالقتصادية

٨٣

١٦

مؤسسة اإلسراء العاملية للتجارة العامة و املقاوالت

٨٤

١٧

مركز اإلسراء التجاري

٨٥

١٨

بنشر و كهرباء ليلة اإلسراء

٨٦

١٩

مؤسسة جوهرة اإلسراء للمعدات و اآلليات اخلفيفة و الثقيلة

٨٧

٢٠

شركة اإلسراء املشتركة للتجارة العامة واملقاوالت

٨٨

٢١

شركة اإلسراء املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت

٨٩

٢٢

مؤسسة إسراء لالستيراد و التصدير و وكيل بالعمولة

٩٠

٢٣

شركة اإلسراء العاملية للمعدات و اآلليات اخلفيفة و الثقيلة

٩١

٢٤

شركة اإلسراء الذهبي للتجارة العامة

٩٢

٢٥

شركة إسراء املاسية للتجارة العامة

٩٣

٢٦

شركة إسراء اجلزيرة للتجارة العامة و املقاوالت

٩٤

٢٧

مصنع روائع اإلسراء ألعمال األملنيوم

٩٥

٢٨

شركة تسجيالت اإلسراء

٩٦

٢٩

مؤسسة جوهرة اإلسراء للتجارة العامة و املقاوالت

٩٧

٣٠

مؤسسة اإلسراء للبشوت و عبي السيدات

٩٨

٣١

مؤسسة اإلسراء للهواتف

٩٩

٣٢

مؤسسة اإلسراء و النور لتصليح احللي الذهبية و الفضية

١٠٠

٣٣

مؤسسة إسراء للسيارات

١٠١

٣٤

مؤسسة نور اإلسراء ملواد البناء

١٠٢

٣٥

شركة اإلسراء الكويتية للتجارة العامة واملقاوالت

١٠٤

٣٧

مؤسسة اإلسراء ملواد البناء

١٠٥

٣٨

اإلسراء الدولية لتحضير الوجبات الغذائية

١٠٦

٣٩

مؤسسة اإلسراء اخلليجية للتجارة العامة و املقاوالت

١٠٧

٤٠

مؤسسة اإلسراء لألجهزة الكهربائية و االلكترونية

١٠٨

٤١

مجموعة اإلسراء للمقاوالت العامة للمباني

١٠٩

٤٢

معرض اإلسراء لألثاث و املفروشات

١١٠

٤٣

مكتبة و تسجيالت اإلسراء

١١١

٤٤

مؤسسة اإلسراء ملواد الديكور و مقاوالتها

١١٢

٤٥

مؤسسة جوهرة اإلسراء للمواد الغذائية و اخلضار و الفواكه

١١٣

٤٦

مؤسسة إسراء القاهرة للمواد الغذائية و اخلضار و الفواكه

١١٤

٤٧

مؤسسة اإلسراء للتجارة العامة و املقاوالت

١١٥

٤٨

بقالة إسراء الساملية

١١٦

٤٩

اإلسراء و املعراج ألعمال النجارة

١١٧

٥٠

اإلسراء للتجهيزات الغذائية

١١٨

٥١

شركة اإلسراء للمعدات الطبية

١١٩

٥٢

مركز اإلسراء لألفراح

١٢٠

٥٣

مؤسسة اإلسراء للدعاية و اإلعالن

١٢١

٥٤

مؤسسة اإلسراء الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت

١٢٢

٥٥

بقالة اإلسراء و املعراج

١٢٣

١

روابي القدس للحوم

١٢٤

٢

القدس – أجرة حتت الطلب

خامس ًا «القدس»
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١٠٣

٣٦

شركة إسراء املستقبل للتجارة العامة
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١٢٥

٣

أملنيوم القدس العربية

١٢٦

٤

القدس العاملية إلنتاج محارم الورق

١٢٧

٥

مؤسسة القدس النموذجية للتجارة العامة و املقاوالت

١٢٨

٦

القدس لتأجير السيارات

١٢٩

٧

شركة القدس العاملية للنقليات

١٣٠

٨

القدس العربية لنقل البضائع -شرطة أطالل اجلزيرة للتجارة العامة واملقاوالت

١٣١

٩

شركة القدس األهلية للتجارة العامة و املقاوالت

١٣٢

١٠

القدس للتجارة العامة

١٣٣

١١

مصنع عالم القدس ألعمال خراطة األملنيوم

١٣٤

١٢

شركة القدس للتجارة العامة و املقاوالت

١٣٥

١٣

كهرباء و بنشر روان القدس

١٣٦

١٤

مصانع القدس املتحدة أكياس الورق و صحون الكرتون و ورق السندويتش

١٣٧

١٥

القدس للصيرفة

١٣٨

١٦

صيدلية القدس

١٣٩

١٧

مؤسسة القدس لبيع و شراء األراضي و العقارات

١٤٠

١٨

مؤسسة القدس العربي ملواد الديكور و مقاوالتها

١٤١

١٩

شركة كراج القدس لتصليح السيارات

١٤٢

٢٠

القدس العربية للنقليات – فرع من شركة إطالل اجلزيرة

١٤٣

٢١

خياط و أقمشة القدس احلديث للرجال

١٤٤

٢٢

شركة مطحنة ومحمصة درة القدس

١٤٥

٢٣

شركة القدس للمجوهرات و املصوغات الذهبية

١٤٦

٢٤

شركة مطبعة القدس

١٤٧

٢٥

مؤسسة زهرة القدس للتجارة العامة و املقاوالت

١٤٩

٢٧

مؤسسة عالم القدس التجارية
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املبحث اخلامس :دعم أهل الكويت ألرض فلسطني في املجال
املالي والعيني الرسمي واألهلي
لقد كان -وال يزال -حلكومة دولة الكويت وشعبها الدور البارز في تقدمي
الدعم املالي الكبير ألرض اإلسراء وقضاياها وأهلها ،سواء كان ذلك ملنظمة
التحرير الفلسطينية أو للفصائل واملنظمات الفلسطينية األخرى أو للشعب
الفلسطيني املقيم في دولة الكويت أو في فلسطني أو في دول املهجر.
ال منذ مطلع القرن العشرين ،واستمر إلى يومنا
ولقد كان هذا الدعم متواص ً
هذا ومازال مستمراً ،لكون قضية فلسطني قضية العرب واملسلمني.
وميكن تصنيف هذا الدعم حتت تصنيفني:
- -1الدعم املالي والعيني (الرسمي احلكومي)
- -2الدعم املالي (الشعبي األهلي)
وفيما يلي إطاللة سريعة وموجزة على كال التصنيفني.
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- -1الدعم املالي والعيني (الرسمي واحلكومي)
ساندت حكومة دولة الكويت أرض اإلسراء ودعمتها مالياً ومنذ أمد بعيد ،وال
تزال مساعدتها تتواصل وإلى يوم الناس هذا؛ وهذا ليس مناً أو إحساناً وإمنا
هو شعور باملسئولية جتاه قضايا اإلمة اإلسالمية وبخاصة قضية فلسطني،
دعت إليه األخوة اإلسالمية ،ومن شواهد هذا الدعم:
قدَّ م حاكم الكويت الشيخ أحمد اجلابر الصباح دعماً مالياً كبيراً ملفتي
فلسطني في عام ١٩٢١م عند زيارته للكويت ،وقد ساهم عدد من أبناء آل
الصباح الكرام في تشجيع الكويت للتبرع لقضية فلسطني منذ مطلع القرن
العشرين إميانا من األسرة الكرمية بأهمية مناصرة ودعم قضية فلسطني،
حيث قدموا التبرعات عام ١٩٢٤م لترميم املسجد األقصى ،وللثورة الكبرى
عام ١٩٣٦م ،وفي عام ١٩٤٨م اجتمع التجار واحملسنون في املدرسة املباركية
وعلى رأسهم الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح وقدموا التبرعات ألبناء فلسطني.
وقد ساهمت أسرة آل الصباح في التبرع في تلك األثناء كما اجتمع التجار في
بلدية الكويت وهي مؤسسة حكومية ،وجمعوا فيها التبرعات في عام ١٩٤٨م.

()1

( )1كويتنا احلبيبة ،غامن يوسف الشاهني الغامن ،ص.٤٤ ،٤٣

وحني تأسست اللجنة الشعبية جلمع التبرعات عام ١٩٥٦م ،مت اختيار الشيخ
صباح األحمد اجلابر الصباح – وزير اخلارجية آنذاك وأمير الكويت احلالي
– رئيساً لها دعماً من أسرة الصباح لقضية فلسطني.
واستمرت دولة الكويت في التبرع لفلسطني من خالل الوزارات؛ ففي عام ١٩٦٧م
شاركت الكويت في إعادة بناء مسجد الصخرة باملسجد األقصى املعروف مجازاً
باحلرم القدسي الشريف ،وأرسلت ممثلني عن الكويت حلضور افتتاح املسجد،
أما في حرب عام ١٩٦٧م فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه في ١٩٦٧/٦/٤م
وأعلن تشكيل جلنة من كل وزارة ومؤسسة حكومية برئاسة أحد الوزراء للقيام
بجميع التبرعات من مواطني الدولة ،حيث كانت احلملة حتت إشراف وزير
()1
اخلارجية ،وافتتح احلملة رئيس الوزراء ،وتبرع الوزراء براتب شهر.
وفي  ٣٠ديسمبر ١٩٦٩م أعلن وزير املالية الكويتي عن تخصيص جزء من
ميزانية الكويت للمعركة ضد الكيان الصهيوني ،حيث تعهدت الكويت بدفع
عشرة ماليني جنية للجمهورية العربية املتحدة ،وعشرة ماليني لدعم العمل
الفدائي ،كما صرح وزير الدولة الكويتي أن العشرة املاليني التي ستدفعها
الكويت إلي اجلمهورية العربية املتحدة هي عالوة على مبلغ اخلمسة واخلمسني
()2
مليون جنيه التي ستدفعها كل سنة إلى الدول املتضررة بالعدوان.
وفي عام ١٩٧٠م تبرعت الكويت ملساعدة الطلبة الفلسطينيني الدارسني في
دول العالم ،والتي تكفلهم اللجنة اإلسالمية التي تأسست في مايو١٩٦٨م في
()3
القاهرة وكان عددهم ١٠٠٠طالب ،فتبرعت الكويت بكفالة  ٣٠٠طالب منهم.
وفي عام ١٩٧٣م تبرعت الكويت واألسرة احلاكمة وأعضاء احلكومة مببالغ
مالية شكلت في جملتها عدة ماليني من الدنانير( ،)4وفي عام ١٩٨٦م
( )1مجلة األهرام :بتاريخ  ٢٠أكتوبر سنة ١٩٥٥م.
( )2جريدة األنوار ٣٠ :ديسمبر سنة ١٩٦٩م.
( )3مجلة آخر ساعة ١٤ :يناير سنة ١٩٧٠م.
( )4مجلة املصور ٢١ :ديسمبر سنة ١٩٧٣م.
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وحني زيارة الشيخ فهد سالم الصباح رئيس دائرة الصحة واألشغال ملصر
عام ١٩٥٤م تبرع مببلغ  ٢٠٠٠جنيه لهيئة التحرير و ٢٠٠٠جنيه ملنكوبي غزة
و ١٠٠٠جنيه ألبناء شهداء اجليش املصري ومشوهي احلرب ..وهذه املبالغ
كانت وقتها ذات قيمة عالية جداً.
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دعت الكويت إلى زيادة املساهمة في ميزانية وكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني األونروا ( ،)١وفي عام ٢٠٠٠م تبرعت الكويت مببلغ ١٥٠مليون
دوالر لصندوق مساعدة الفلسطينيني وصندوق احلفاظ على الهوية العربية
()1
واإلسالمية للقدس.
ولو أردنا توزيع الدعم املالي احلكومي ألرض اإلسراء تبعاً ألشهر الوزارات
احلكومية الكويتية ،فسنجد ما يلي:
وزارة املالية:
تبرعت وزارة املالية من عام ١٩٧٠م إلى عام ١٩٩٠م مببلغ  ٢٢٢.٦مليون دينار،
مبا يعادل  ٧٥٧مليون دوالر أمريكي تقريباً ،وقد توزعت هذه املساعدات على
أكثر من  ٢٠جهة مستفيدة ،تضمنت :منظمة التحرير الفلسطينية ،وحركة فتح،
وصندوق دعم االنتفاضة ،ووكالة غوث وتشغيل الالجئني ،واجلامعات واملدارس
واملستشفيات ،واللجان اخليرية ،واملؤسسات السياسية واالجتماعية العاملة في
()2
مجاالت دعم حركة النضال الفلسطيني ومقاومة العدو الصهيوني.
كما بلغت املساعدات املقدَّ مة وزارة املالية الكويتية إلى اجلهات الفلسطينية
من عام ١٩٩٣م إلى عام ٢٠٠٩م مبلغا وقدره  ١مليار و  ١٧٢مليون دوالر،
()3
شملت جهات ومناحي كثيرة.
وزارة الصحة:
قدمت وزارة الصحة مساعدات للشعب الفلسطيني بلغت في الفترة من سنة
١٩٨٧م إلى سنة ١٩٩٠م مبلغا وقدره  ٣٩.١ألف دينار كويتي مبا يعادل ١٣٣.٨
ألف دوالر أمريكي.
( )1جريدة الوطن :العدد ١٩٨٦/١٠/٣١ ،٤٢٠٢م.
وانظر في عنوان الدعم املالي :الكويت والقضية الفلسطينية ،د .خالد الشطي ،من ص- ٨٢
 ٨٥بتصرف.
( )2انظر في توزيع املبلغ على اجلهات الفلسطينية املستفيدة :الكويت والقضية الفلسطينية ،د.
خالد الشطي ،من ص.٩٦-٨٥
( )3راجع في توزيع هذا املبلغ ومعرفة اجلهات املستفيدة :جريدة األنباء الكويتية ،ص ،٧العدد:
 ١٢٢٨٧بتاريخ ٢٠١٠/٦/٤م( .وانظر :الكويت والقضية الفلسطينية ،د .خالد الشطي ،ص-٩٧
.)١٠٠

قدمت وزارة التربية الدعم املالي في اجلوانب التعليمية والتربوية للشعب
الفلسطيني ،وقد بلغت التبرعات في عام ١٩٩٠م ما قيمته  ٧٣ألف د.ك مبا
يعادل  ٢٤٩ألف دوالر أمريكي لدعم اجلامعات واملدارس ،كما أعلنت مراراً
عن موافقتها حلمالت جمع التبرعات في املدارس دعماً لقضية فلسطني.
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية:
قدمت وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية من خالل إدارة العالقات اخلارجية
أكثر من نصف مليون دينار كويتي منذ الستينيات من القرن العشرين.
بيت الزكاة في دولة الكويت:
بلغت حجم املساعدات التي قدمها بيت الزكاة الكويتي منذ تأسيسه سنة
١٩٨٢م وحتى آخر سنة ٢٠٠٩م إلى أرض اإلسراء وأهلها نحو ٧.٢٣٦.١٠١
د.ك ،شملت كفالة أيتام ،ووالئم إفطار وأضاحي ودعماً للهيئات واجلهات
()1
الفلسطينية.
 -2الدعم املالي والعيني (الشعبي واألهلي)
وهذا الدعم عنوانه العمل اخليري الكويتي ألرض اإلسراء ،ورائده املنظمات
األهلية واخليرية العاملة في املجتمع الكويتي.
بداية :لعل من نافلة القول بأن العمل اخليري كان وال يزال من أهم صور دعم
ونصرة أرض اإلسراء وقضاياها وأهلها.
وأيد
وقد حرص الشعب الكويتي على بذله ألرض اإلسراء بقلوب راضية ٍ
معطاءة سخية ،وذلك بغرض تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه ،ودحض
مشاريع التهجير والتهويد التي مت ممارستها على نطاق واسع من قِ بَل سلطات
االحتالل.
وظهرت على الساحة الكويتية عدة جلان وجمعيات وهيئات شعبية خيرية
عملت على تقدمي الدعم املالي والعيني ملساندة أرض اإلسراء ومناصرة أهلها
( )1انظر في دعم وزارة الصحة والتربية واألوقاف وبيت الزكاة :الكويت والقضية الفلسطينية،
د .خالد الشطي ،ص .١٠٢-١٠٠
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وزارة التربية:
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وقضيتها ،وفيما يلي عرض أبرز هذه اجلمعيات واللجان باعتبارها من أهم
مناذج العمل اخليري الكويتي املوجَّ ه لفلسطني:
	-اللجنة الشعبية جلمع التبرعات:
عملية جمع التبرعات ألرض اإلسراء عملية قدمية نسبياً وتلقى ترحيباً في
أوساط املجتمع الكويتي حتى قبل إنشاء اللجنة الشعبية جلمع التبرعات
لفلسطني.
يشهد لذلك أنه في سنة ١٩٢١م جمع أبناء الكويت تبرعات لفلسطني أثناء
الزيارة األولى للسيد محمد أمني احلسيني مفتي القدس للكويت في عهد
()1
حاكم الكويت الشيخ أحمد اجلابر الصباح ،وقد مت وقتها التبرع مبلغ كبير.
ثم توالت التبرعات الكويتية ألرض اإلسراء حتى أنشئت اللجنة الشعبية
جلمع التبرعات ،وقامت هذه اللجنة الشعبية بتقدمي الدعم املادي والعيني
إلى الشعب الفلسطيني الشقيق ،للتخفيف من معاناته في مواجهة العدو،
ودعم مؤسساته الثقافية والتعليمية ،حيث بلغ مقدار ما قدمته اللجنة إلى
شعب فلسطني منذ عام ١٩٧٨م ،حتى عام ٢٠٠٢م ،مبلغاً وقدره ٩.١٩٢.٤٦٢
د.ك( ،تسعة ماليني ومائة واثنني وتسعني ألفاً وأربعمائة واثنني وستني ديناراً
كويتياً ال غير) مت إنفاقها على املجهود احلربي الفلسطيني ،وكذلك على كافة
اجلوانب األخرى ،إعالمية ،وتعليمية ،وإنسانية ،ودينية(.)2
وفي كتاب اللجنة الشعبية لدعم التبرعات -التفاصيل الكاملة لتلك التبرعات
سواء لصالح العمل الفدائي الفلسطيني ،أو ملؤسسات وهيئات وجمعيات
فلسطينية ،أو لصالح منظمة التحرير الفلسطينية ،أو لصالح حركة التحرير
الوطني الفلسطيني (فتح) ،أو لصالح اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني،
وكذلك في مجال التعليم ،أو في دعم االنتفاضة الفلسطينية ،أو في دعم
نضال الشعب الفلسطيني في لبنان(.)3
( )1من تاريخ الكويت :سيف مرزوق الشمالن :ص ،٣٤٣نق ً
ال عن :الكويت والقضية الفلسطينية،
ص.١٨٨
 )(2اللجنة الشعبية جلمع التبرعات -سفينة اخلير الكويتية ..وعطاؤها بني موانئ النكبات،
الكويت ،د.عبد احملسن اجلاراهلل اخلرافي ،ط ١٤٢٨ ،١هـ = ٢٠٠٧م ،ص.١٨٢-١٨١
( )3املرجع نفسه ،ص.٣٥٠-١٨١

جمع أبناء الكويت التبرعات لترميم املسجد األقصى واملقدسات اإلسالمية في
فلسطني عام ١٩٢٤م بعد أن نشر املجلس األعلى اإلسالمي في فلسطني بياناً
للمسلمني في دول العالم العربي واإلسالمي يحث على جمع التبرعات مببلغ ال
يقل عن  ١٥٠ألف جنيهاً مصرياً لترميم املسجد األقصى وقبة الصخرة الشريفة
واملباني األثرية اإلسالمية واالثار احمليطة باملكان املقدس ،وعلى إثر هذا البيان
تبرع أبناء الكويت مببلغ مجموعه  ١٣٦٢جنيهاً مصرياً )1(.وهذه املبالغ املذكورة
كانت متثل وقتها قيمة مالية كبيرة جداً.
	-جلنة مناصرة الشعب الفلسطيني التابعة جلمعية اإلصالح اإلجتماعي
في أكتوبر عام ١٩٣٦م شكل الشباب الكويتي أول جلنة ملناصرة الشعب
الفلسطيني في نضاله ضد احلركة الصهيونية وكان عدد أعضاء هذه اللجنة
سبعة أعضاء ،وسميت جلنة أكتوبر ،حيث قامت بجمع التبرعات ،وعقد اجتماع
جماهيري حضره  ١٥٠مواطناً كويتيتاً ومت خالله جمع التبرعات املالية والعينية
()2
وإلقاء اخلطب املؤيدة لنضال الشعب الفلسطيني.
	 -جلنة جمعية اإلرشاد إلغاثة الجئي فلسطني عام ١٩٥٢م.
قامت جمعية اإلرشاد اإلسالمي التي تأسست في دولة الكويت عام ١٩٥٢م
بتشكيل جلنة جلمع التبرعات لالجئني الفلسطينني ،شتاء عام ١٩٥٣م برئاسة
عبد اهلل العلي املطوع ،واستطاعت اللجنة جمع عشرة آآلف ( )١٠٠٠٠روبية
وكميات كبيرة من املالبس واألغطية تبرع بها أبناء األسرة احلاكمة والتجار وأبناء
الشعب الكويتي ،وشكلت اجلمعية وفداً برئاسة عبد الرزاق الصالح وعضوية كال
من :عبد اهلل سلطان الكليب ،و غامن يوسف الشاهني الغامن ،واللذين قاموا
()3
بزيارة الالجئني الفلسطينني ،وتوزيع املساعدات على احملتاجني.
( )1كلنا فداك ،البحرين والقضية الفلسطينية ،سنة ١٩١٧م ١٩٤٨ -م ،خالد البسام ،ط ،١سنة
٢٠٠٥م ،دار الفارس للنشر والتوزيع ،عمان ،ص.٢١-٢٠
( )2مالمح أولية لنشأة التجمعات والتنظيمات السياسية :د .فالح املديرس ،ص .٧نق ً
ال :الكويت
والقضية الفلسطينية ،ص.١٩٤
( )3مجلة اإلرشاد :العددان ،الرابع واخلامس للسنة األولى ،جمادى األولى سنة ١٣٧٣هـ -
١٩٥٤م .نق ً
ال عن :الكويت والقضية الفلسطينية ص.٢٠٤
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	-اللجنة اإلسالمية ملساعدة الفلسطينيني:
كانت من أوائل اللجان اخليرية التي أسست بجهود فردية «اللجنة اإلسالمية
ملساعدة الفلسطينيني وأسر الشهداء» ،وهي اللجنة التي أسسها رائد اخلير
في العالم اإلسالم املرحوم بإذن اهلل عبد العزيز العلي عبد الوهاب املطوع،
لكفالة وإعالة أسر الشهداء الفلسطينيني بعد حرب ١٩٦٧م.
	-اللجنة العليا جلمع التبرعات عام ١٩٦٧م.

()1

في حرب عام ١٩٦٧م حترك الشعب الكويتي بكل شرائحه للوقوف ضد العدو
الصهيوني الغادر ومناصرة اإلخوة الفلسطينيني في قضيتهم بل وقضية العالم
اإلسالمي أجمع ،وقدمت العديد من املساعدات بعد أن اندرجت حتت هذه
اللجنة عدة جلان كويتية خيرية وشعبية عملت على جمع التبرعات املادية
والعينية ملساعدة الشعب الفلسطيني ومن هذه اللجان:
الهالل األحمر الكويتي( ،)2اللجنة الشعبية جلمع التبرعات ،اجلمعية الثقافية
()3
االجتماعية النسائية ،احتاد طالب الكويت ،جمعية النهضة النسائية.
	-جمعية الشيخ عبد اهلل النوري اخليرية:
قدمت جمعية الشيخ عبد اهلل النوري اخليرية دعماً مالياً لكفالة أسر في
فلسطني عن الفترة من ٢٠٠١ /١/١م إلى ٢٠١١ /١٢ /٣١م مببلغ وقدره
 ١٦٠.٠٠٠د .ك (فقط مائة وستون ألف دينار كويتي تقريباً).
كما بلغت جملة املساعدات املقدمة من جمعية الشيخ عبد اهلل النوري اخليرية
لالجئني الفلسطينيني بالدينار الكويتي خالل الفترة من ٢٠٠١/١/١م إلى
٢٠١٦/٦/٣٠م مبلغ مليونني وثالثة وعشرون ألفاً وثالثمائة وسبعة دنانير
كويتية .ومرفق به تقرير مفصل عن ذلك.
( )1الكويت والقضية الفلسطينية ص.٢١٠
( )2له دو ٌر كبي ٌر وبار ٌز في تقدمي املساعدات الغذائ َّية ،وطرود املالبس على املنكوبني املش َّردين
ضد الفلسطينيني بعامة وقطاع غزَّة بخاصة.
وجهها االحتالل َّ
من بيوتهم بفعل احلروب التي يُ ِّ

( )3انظر في حجم املساعدات التي قدمتها هذه اللجان :الكويت والقضية الفلسطينية ص-٢١١
.٢١٣
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٢٠١٦/٦/٣٠م.
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تابع لبعض أنشطة جمعية الشيخ عبد اهلل النوري اخليرية

تقدم جلنة العثمان أعمالها اخليرية مباشرة إلى شعب فلسطني في الداخل
واخلارج من خالل الهيئات واجلمعيات الرسمية في الكويت ،وذلك كما يلي:
<

<كفالة األيتام :تكفل اللجنة عدد ( )٢٠٣يتيماً في فلسطني،
ومجموع املبلغ السنوي لعام ٢٠١١م هو  ٣٩٢٤٥د.ك (تسعة
وثالثون ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون ديناراً كويتياً) ،مبلغ
الكفالة الشهرية هو  ١٥د .ك والسنوية  ١٨٠د .ك ،وهذه املبالغ
يتم إرسالها عن طريق الهيئة اخليرية اإلسالمية ،ويختار الكافل
اليتيم الذي يرغب بكفالته من بني األيتام املعروضني للكفالة،
ويقدم العديد من الكفالء هدايا أليتامهم وعيدية اليتيم.

<

<وقفية األقصى :وتبلغ  ٢٧٩٠٠د .ك (سبعة وعشرون ألفاً
وتسعمائة دينار كويتي) ،ويصرف من ريعها على األقصى.

<

<زيارة وفد من مجلس إدارة اللجنة في كل عام إلى املخيمات
الفلسطينية في األردن ،حيث يقوم بتوزيع املواد العينية
واملساعدات املادية بالتنسيق مع جلان الزكاة فيها.

<

<مساعدات متفرقة في داخل فلسطني وخارجها واملخيمات لعام
٢٠١١م ( ومنها على سبيل املثال):

م

البيان

املبلغ بالدينار الكويتي

١

أضاحي

٣٢٨٠

٢
٣

مواد متوينية شهرية ُ
لألسر
مساعدات شهرية ُ
لألسر

٢٥٠
١٣١٥

مساعدات مقطوعة ُ
لألسر

٥

إفطار صائم

 ٧٥٠د .ك شهريا ً
٢١١٠

٦

طباعة مصاحف

٢٠٠

٧

زكوات

٧٢٠٠

٨

عيدية األيتام

٣٦٧

٤

املجموع

١٥.٤٢٧
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	-جلنة زكاة العثمان:
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وهذه املبالغ ترسلها جمعية عبد اهلل النوري عن طريق جلنة فلسطني التابعة
للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية.
وعن طريق هذه اللجان وغيرها قام أهل الكويت بدور ملحوظ ومشكور في
ال واضحاً في
مساعدة إخوانهم في أرض اإلسراء ليقدموا برهاناً صادقاً ودلي ً
مدى ترابط املسلمني وتآزرهم ومناصرة بعضهم بعضاً.
	-جمعية صندوق إعانة املرضى
ويعنى بالدّرجة األولى بتقدمي الدَّ عم الطبِّي والعالج أحيانًا.
وقد بلغت جملة املساعدات التي قدمتها جمعية صندوق إعانة املرضى إلى
الشعب الفلسطيني منذ ٢٠١٢/٦/٢٦م وحتى ٢٠١٦/٦/٤م ٣٧٦.٢٤٥.٠٠٠
ألف دينار كويتي موزعة على النحو التالي

:

2319/9/4م  319.245.333ألف دينار كويتي موزعة على
جدول يوضح ما مت إجنازه من املشاريع واألعمال في فلسطني من قبل
النحو التالي:
جمعية صندوق إعانة املرضى
جدول يوضح ما تم إنجازه من المشاريع واألعمال في فلسطين
من قبل جمعية صندوق إعانة المرضى

هناك جلان أخرى شُ كلت لدعم قضية أرض اإلسراء ودعمها ،وبعضها كان
سابقاً على ما سبق عرضه من جلان ،وأدت دورها على أكمل وجه وأمته ،منها:
-اللجنة العامة لنصرة قضية فلسطني سنة ١٩٣٧م.

()1

-كتلة الشباب الوطني سنة ١٩٣٨م.

()2

-جلنة جتار الكويت سنة ١٩٤٧م.

()3

-جلنة شباب الكويت عام ١٩٥٢م.

()4

-جلنة جمع التبرعات عام ١٩٥٦م.

()5
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	 -جلان أخرى:

-جلنة جلمع التبرعات العينية عام ١٩٥٧م.

()6

-جمعية صندوق التعاليم العالي لالجئني العرب عام ١٩٦٣م.

()7

-جلان جمع التبرعات في حرب عام ١٩٧٣م.

()8

( )1الكويت والقضية الفلسطينية ص.١٩٨
( )2الكويت والقضية الفلسطينية ص.٢٠٠
( )3الكويت والقضية الفلسطينية ص.٢٠٠١
( )4الكويت والقضية الفلسطينية ص.٢٠٣
( )5الكويت والقضية الفلسطينية ص.٢٠٥
( )6انظر :مجلة اإلرشاد :العدد اخلامس ،حزيران ١٩٥٧م ،ص .٣٨الكويت والقضية الفلسطينية
ص.٢٠٣
( )7انظر :معالم الكويت :عبد اهلل زيد الصرعاوي ،٣٩٣/١ ،نق ً
ال عن :الكويت والقضية
الفلسطينية ص.٢١٠
( )8انظر :جريدة املصور ٢١ ،ديسمبر سنة ١٩٧٣م .الكويت والقضية الفلسطينية ص.٢١٥
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املبحث السادس :الدعم الكويتي املجتمعي ألرض اإلسراء وقضاياها
أخذ هذا الدعم صوراً وأشكاالً شتى ،نوجز بعضها فيما يلي-:
- -1حرصت العديد من العائالت الكويتية (على سبيل املثال ال احلصر:
الدعيج ،والهاجري ،والغامن ،والفارس ،والعيد ،والرفاعي ،والهاشم،
وأراض في فلسطني،
ٍ
والعبدالرزاق ...وغيرها) على متلُّك عقارات
والسيما في مدينة القدس وما حولها على وجه اخلصوص.
وجدير بالذكر أن احلكومة الكويتية طلبت إلى السلطة الفلسطينية حصر أمالك
الكويتيني في فلسطني ،وبالفعل مت تشكيل جلنة لهذا الغرض ،وقدمت اللجنة
ال إحصائياً بأسماء املُلاَّ ك ،وأرقام تسجيل
تقريراً من  ٨٠صفحة يتضمن تسجي ً
األمالك ،وطبيعة االستعمال احلالي ،وتقدر هذه املمتلكات بعشرات األراضي
واملباني.
- -2حصل العديد من جتار الكويت على العديد من األوسمة وشهادات التقدير
من الدول العربية عامة ومن فلسطني بخاصة نتيجة ملناصرتهم للقضية
الفلسطينية ودعمهم للشعب الفلسطيني ،ومنهم :املرحوم محمد عبد
احملسن اخلرافي الذي حصل على وسام االستحقاق من الدرجة األولى
عام  ١٩٥٧من الرئيس جمال.
عبد الناصر ،واملرحوم خضير الشهاب الذي حصل في العام نفسه على رسالة
شكر من الرئيس جمال عبد الناصر أيضاً ،واملرحوم عبد اهلل عبد اللطيف
العثمان الذين حصل على شهادة تقدير من الرئيس جمال عبد الناصر لدعمه
للمجهود احلربي ،وغيرهم من جتار الكويت ومحسنيهم(.)1
رص الكويتيون على زيارة فلسطني ،والصالة في املسجد األقصى،
- -3حَ َ
فباإلضافة إلى إمكانية السفر من الكويت إلى فلسطني براً ،فقد كان
السفر إليها متاحاً عبر اجلو منذ تأسيس أول شركة طيران في الكويت
حيث سيّرت تلك الشركة رحالت منتظمة إلى القدس نظراً لكثرة إقبال
الشعب الكويتي على زيارة القدس الشريف ،وكان ذلك في عام ١٩٥٤م
وكان اسم الشركة آنذاك :اخلطوط اجلوية الوطنية الكويتية.
( )1د .بدر مال اهلل ،كبير رحل ،محمد عبد احملسن اخلرافي ،ص ،٢٠مطابع القبس التجارية،
وانظر كذلك سلسلة :محسنون من بلدي ،الكويت :بيت الزكاة ،ج ٥ص ،٦٧وج  ١ص ،٩٤و ج٢
ص (.٥٨مستشار التحرير د .عبداحملسن عبداهلل اجلاراهلل اخلرافي)

ومتثل أيضاً دعم أهل الكويت لفلسطني وقضاياها في نصرة الكويتيني للشعب
الفلسطيني على املستويني؛ الرسمي والشعبي ،وكانت دولة الكويت حاضرة
ال يدافع عن احلقوق الشرعية
دائماً في احملافل الدولية واألهلية صوتاً أصي ً
للشعب الفلسطيني ،ويكفي أن نعلم أن نشأة فكرة تأسيس حركة فتح كانت
وبدعم
ٍ
في الكويت عام ١٩٥٨م على يد جماعة من أبناء فلسطني في الكويت
رسمي من حكومة دولة الكويت ،ثم كان أول مقر للحركة في الكويت منذ
ٍ
تأسيسها عام ١٩٦٥م ،حتى انتقلت لألردن عام ١٩٦٧م ،ثم كانت الكويت
هي أول دولة عربية يفتتح فيها مقر ملنظمة التحرير الفلسطينية ،وتأسست
بالكويت مؤسسة األسرى والشهداء عام ١٩٦٥م ،ثم الهالل األحمر الفلسطيني
كذلك عام ١٩٦٨م ،ونشأت بالكويت كذلك جلنة املرأة والطفل في األراضي
الفلسطينية عام ١٩٨٧م(.)2
- -4أسهم علماء الكويت األفاضل في حض الكويتيني واملقيمني على أرض
الكويت  -بل وحث عامة املسلمني  -على املشاركة في العمل اخليري،
بوصفه واجباً ال تطوعاً ،نصر ًة للشعب الفلسطيني واملقدسات اإلسالمية
في فلسطني احملتلة ،ونكتفي هنا بذكر أمنوذجني:
أفتى الشيخ الفاضل د .خالد مذكور املذكور –رئيس اللجنة االستشارية العليا
للعمل على استكمال تطبيق الشريعة اإلسالمية -بوجوب التبرع للمسلمني في
فلسطني ،وقال في فتواه :يجب على املسلم أن ينفق ليس من فضول أمواله ،بل
من أصل أمواله ،وهذا ُمل ْ َز ٌم فيه اإلنسان املسلم من اهلل تعالى ،وهذا اإلنفاق
يشتمل على :التبرعات ،والزكوات ،واخليرات ،وغيرها.
وفي فتوى للشيخ الفاضل د .عجيل جاسم النشمي –رئيس رابطة علماء
الشريعة لدول مجلس التعاون في اخلليج العربي والعميد األسبق لكلية
( )1راواه ابن ماجه في سننه ،حديث رقم.١٤٠٧ :
( )2الكويت والقضية الفلسطينية :د .خالد يوسف ربيع الشطي ،ص.٤٥-٤٣
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ولكن ..بعد احتالل القدس وبقية فلسطني في يونيو /حزيران من عام ١٩٦٧م
انقطعت سُ بل السفر إلى فلسطني ،فتحول حب فلسطني في قلوب أهل الكويت
إلى مشاريع عملية ،متثلت في الدفاع عن املقدسات اإلسالمية في فلسطني،
وكأنهم بذلك قد استحضروا قول النبي  مليمونة  اعندما سألته إن لم
أستطع أن أحتمَّل إليه –أي :إلى املسجد األقصى ،-فقال لها« :فتهدي له زيتاً
يُسرج فيه ،فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه»(.)1
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الشريعة والدراسات اإلسالمية في دولة الكويت -قال فيها :إن ما يحدث في
أرض فلسطني املباركة يوجب النصرة اآلن ،ويجعل أمر نقل الزكاة إلى أهلها
هلل الذي ال إله إال غيره إن ديناراً تنفقونه لنصرة أهل
أمراً شرعياً واجباً ،وا ِ
ال من املال واألجر ،وليحمينّكم من
فلسطني اليوم لتجدونه يوم القيامة جب ً
لهيب الشمس حني تقترب من رؤوس اخلالئق.
كما شارك علماء الكويت عدداً من علماء العالم اإلسالمي في اإلفتاء بعدم
جواز التنازل عن أي جزء من أرض فلسطني ،كما هو مبني في كتاب “فتوى
علماء املسلمني بتحرمي التنازل عن أي جزء من فلسطني” الذي طبعته دار
اإلصالح االجتماعي سنة ١٩٨٩م.
ولم يقتصر دور العلماء الكويتيني على نصرة شعب فلسطني بالفتاوى وحدها،
بل كان لهم دور بارز في حث الكويتيني على التبرع لفلسطني ،وذلك في
خطبهم ومحاضراتهم بل وفي عضوية اللجان اخليرية الداعمة لفلسطني،
كما أصدر بعضهم كذلك املؤلفات التي تعرف بفلسطني وأهميتها ،مثل كتاب
“املعجزة اخلالدة” للشيخ عبد اهلل النوري ،وكتاب “القدس قضية أمة” للشيخ
د .جاسم مهلهل الياسني(.)1

( )1ملزيد من التفاصيل حول دعم علماء الكويت -وشعرائها كذلك -لفلسطني راجع  -إذا شئت:-
الكويت والقضية الفلسطينية ،د .خالد الشطي ،مرجع سابق ،ص .١٣٤-١٢٢

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ،مؤسسة مالية إقليمية
عربية ،كويتية املقر والتمويل ،وتنصب أغراضها في متويل املشروعات اإلمنائية
االقتصادية واالجتماعية ،وذلك من خالل متويل املشاريع االستثمارية العامة
واخلاصة ،وتقدمي املعونات واخلبرات الفنية .وتتميز أنشطة الصندوق العربي
بعدد من اجلوانب الهامة التي جتعل منه منوذجاً للتعاون والتكامل االقتصادي
العربيني ،وجتسيداً للعمل العربي املشترك املتميز.
ويضع الصندوق العربي نصب عينيه أنه مؤسسة عربية تشارك العرب
قضاياهم وهمومهم ،ومن هذا املنطلق يولي الصندوق العربي اهتماماً خاصاً
للدول العربية األقل منواً ،وعلى رأسها دولة فلسطني ،حيث يقدم الدعم
للشعب الفلسطيني في األراضي احملتلة ،وبخاصة مدينة القدس ،من خالل
متويل املشاريع في مختلف القطاعات وتقدمي املعونات ودعم املؤسسات
التعليمية واجلامعات ،ومساندة اجلمعيات املهنية واإلنسانية.
وسنعنى في هذا اجلانب بإيراد تقريرين مختصرين يكشفان عن جهود
الصندوق العربي في دعم أرض اإلسراء وقضاياها ،وذلك على النحو التالي:

أوالً  :جهود الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي
في دعم التنمية في فلسطني
مقدمة:
عمل الصندوق العربي منذ بدء نشاطه على دعم فلسطني ،وسبق بذلك غيره
من املؤسسات مبساندة املؤسسات األهلية الفلسطينية ،فعمد إلى سد فراغ
غياب سلطة وطنية تدير شؤون البالد في ظل ظروف االحتالل ،بكل تداعياته
السلبية على احلاجات احلياتية واملعيشية للمواطنني .وقد استهدفت مداخالته
احلد من اآلثار التدميرية لسياسات االحتالل وحرمان الشعب الفلسطيني من
تعبئة موارده وبناء مجتمعه املدني.
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املبحث السابع :الشراكة الكويتية العربية ودورها في دعم قضايا
أرض اإلسراء وقضاياها( .الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي
واالجتماعي -الكويتي مقر ًا ومتويالً  -أمنوذجاً)
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وبلغ مجمل الدعم املقدم من الصندوق العربي إلى فلسطني منذ بدء نشاطه
ولغاية  ٢٠١٥/٠٩/٣٠حوالي  ١٨١.٣مليون د.ك .منها  ١٦٤.٣مليون د.ك.
على شكل منح والباقي في إطار قروض ميسرة .وبلغت قيمة الدعم املوجه
إلى قطاع غزة حوالي  ٤٢.٧مليون د.ك .ما يعادل  ١٤٨مليون دوالر أمريكي.
ولقد تركت جهود الصندوق في فلسطني آثاراً ملموسة ،إذ أسهمت في رفع
مستوى اخلدمات الصحية للمواطنني من خالل توفير األسرة في املستشفيات
واملراكز الصحية واألجهزة الطبية الضرورية .كما أتاحت فرص املعاجلة الطبية
للفئات احملرومة من السكان ،وهيأت فرص التدريب لألطباء والفنيني في مجاالت
عدة ،باإلضافة إلى بناء املدارس لتخفيف االكتظاظ في الغرف الصفية ،وتطوير
املرأة الريفية لتحسني فرص الدخل لديها ،إلى جانب صيانة املعالم احلضارية
والدينية ملدن القدس واخلليل ونابلس ،واملساهمة في دعم املؤسسات التعليمية
وفي تطوير قطاع التعليم وتطوير البنى التحتية وإنشاء شبكات املياه وتوفير مياه
الشرب وحتسني الشبكات الكهربائية في املجتمعات الريفية.
وتستعرض الفقرات التالية وبإيجاز بعض صور تلك املداخالت واملساعدات.
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- -1املعونات (املنح):
قدم الصندوق العربي إلى املؤسسات األهلية غير احلكومية في فلسطني منذ
بدء نشاطه في عام  ١٩٧٢وحتى  ٢٠١٥/٠٩/٣٠حوالي  ١٧٢معونة في شكل
منح غير مستردة بلغت قيمتها  ٢٨.٥٢مليون د.ك .تشكل حوالي  %١٩.٥من
إجمالي املعونات القطرية املخصصة للدول األعضاء والبالغة  ١٤٦.٢مليون
د.ك .ومت إجناز  ١٦٧معونة قيمتها  ٢٥.١مليون د.ك .بلغت السحوبات منها
حتى  ٢٠١٥/٠٩/٣٠حوالي  ٢٦.٦مليون د.ك .أي بنسبة  .%٩٣.٥وقد غطت
املعونات معظم القطاعات مبختلف أنواعها.
جدول ( :)١التوزيع القطاعي للمعونات (مليون د.ك).
عدد املعونات

املبلغ

()%

االجتماعية وأخرى

١٤١

٢١.٨٢

٧٦.٥

االنتاجية

٢٢

٥.٤٢

١٩.٠

البنى األساسية

٩

١.٢٧

٤.٥

١٧٢

٢٨,٥١

١٠٠.٠

القطاعات االقتصادية

املجموع الكلي

بعد تولي السلطة الوطنية الفلسطينية عام  ١٩٩٤مسؤوليات احلكم
الذاتي واإلدارة املدنية لألراضي احملتلة أصبح ممكناً للصندوق العربي أن
يقدم القروض اإلمنائية إلى حكومة هذه السلطة .وخالل الفترة – ١٩٩٧
 ٢٠١٥/٠٩/٣٠قدم الصندوق العربي خمسة قروض بلغت قيمتها اإلجمالية
 ١٧مليون د.ك .ساهمت في متويل  ٥مشاريع بلغت تكاليفها حوالي ٢٢.٤
مليون د.ك .وهي في مجاالت الطرق والصحة والتعليم والزراعة والري .وقد
بلغ إجمالي السحوبات من هذه القروض حتى  ٢٠١٥/٠٩/٣٠حوالي ١٤.٣٨
مليون د.ك .تشكل حوالي  %٩٨.٨من صافي قيمة تلك القروض ،وقد اكتمل
تنفيذ تلك املشاريع وهي طريق صالح الدين ،وتأهيل اخلدمات التعليمية،
وتطوير اخلدمات الصحية ،والتنمية الريفية.
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- -2القروض:

جدول ( :)٢القروض املمنوحة إلى فلسطني خالل الفترة
٢٠١٤/١٢/٣١ -١٩٩٧
املشروع

رقم
القرض

السحوبات لغاية
قيمة القرض تكلفة املشروع
٢٠١٥/٠٩/٣٠
(مليون د.ك( ).مليون د.ك).
(مليون د.ك).

 -1ري الفارعة *

٨٥/١٥٨

٣.٠

-

٠.٨٥

 -2توسيع وتقوية طريق
صالح الدين في غزة

٩٧/٣٤٠

٥.٠

٧.٦

٤.٨٣

 -3تطوير اخلدمات الصحية

٩٧/٣٤١

٣.٠

٣.٠

٣.٠٠

 -4تأهيل اخلدمات التعليمية

٩٧/٣٤٢

٣.٠

٣.٠

٣.٠٠

 -5التنمية الريفية

٩٨/٣٧٦

٣.٠

٨.٨

٢.٧٠

-

١٧.٠

٢٢.٤

١٤.٣٨

املجموع

* مت إلغاء القرض.
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- -3البرنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيني:
قرر مجلس محافظي الصندوق العربي في اجتماعه في اجلزائر في نيسان
(أبريل) عام  ٢٠٠٢اعتماد برنامج عاجل لدعم الشعب الفلسطيني ،وخصص
له  % ١٠من صافي الدخل السنوي للعام  ،٢٠٠١واتخذت الهيئات املالية
العربية قرارات مماثلة ،وقد أوكلت تلك املؤسسات إلى الصندوق عملية
وضع الترتيبات الالزمة إلدارته واستخدام تلك املخصصات واإلشراف على
تنفيذها .وقد بلغت قيمة تلك املخصصات من الصندوق العربي والهيئات
املالية العربية (املرحلة األولى) حوالي  ٤٣.٥مليون دوالر أمريكي ،ومت إنفاقها
بالكامل وحققت أهدافها في مجال دعم التعليم اجلامعي واملؤسسات التعليمية
التي كـانـت علـى وشـك االنهيار نتيجة توقف الدعم املالي للجامعات وغياب
قدرة الطلبة على تسديد أقساطهم .كما غطت توفير اخلدمات الصحية،
وإصالح املساكن ،وتأهيل البنى التحتية مبا فيها آبار املياه التي تعرضت
للتدمير واخلراب ،وكذلك بناء املدارس ودعم املؤسسات واجلمعيات األهلية
واألسر احملتاجة ،وتشجيع الصناعات احلرفية ،واحلفاظ على هوية القدس.
لقد ساهم األداء اجليد والدور املتميز “للبرنامج العاجل” في جتديده سنوياً
من مجلس محافظي الصندوق العربي والهيئات املالية العربية األخرى،
خاصة وأن األوضاع الفلسطينية قد استمرت في التدهور مع تشديد احلصار
واإلغالق واالجتياحات من قبل سلطات االحتالل .وهكذا استمر “الدعم
العاجل” وجاءت مساهمات الصندوق العربي خالل الفترة ٢٠١٥ -٢٠٠٢
ليصل مجمل قيمة املساهمات الثالثة عشر ،مبا في ذلك املساهمة املخصصة
لدعم صمود القدس ،إلى حوالي  ١٣٥.٨مليون دينار كويتي أي حوالي ٤٧٠
مليون دوالر ،وبلغت السحوبات حتى  ٢٠١٥/٠٩/٣٠حوالي  ١٠٩.٨مليون
د.ك .أي بنسبة  ،% ٨٠.٩وذلك كما هو مبني في امللحق رقم (.)١
وقد ساهم البرنامج العاجل في دعم عدة قطاعات منها :قطاع اخلدمات
االجتماعية من خالل تعزيز مسيرة التعليم األساسي واجلامعي في فلسطني،
وقد بلغت املخصصات لدعم طلبة اجلامعات والكليات وبناء املدارس ٥٠.٨
مليون د.ك( .ما يعادل  ١٦٧.٦مليون دوالر) ،وبلغت السحوبات حوالي ٣٥.٧
مليون د.ك (ما يعادل  ١١٧.٨مليون دوالر) .أن بنسبة .% ٧٠.٣
كما خصص البرنامج العاجل لدعم قطاع البنى األساسية (الطرق واملياه
والكهرباء)  ١٨.١مليون د.ك( .ما يعادل  ٥٩.٨مليون دوالر) شملت إصالح

أولى البرنامج العاجل اهتماماً لدعم املؤسسات واجلمعيات األهلية الفلسطينية
مبا فيها املجالس القروية والبلديات التي تقدم اخلدمات الصحية واالجتماعية
والتعليمية للمجتمع احمللي .وقد خصص لهذا املكون  ٢٨.٦مليون د.ك٩٤.٤( .
مليون دوالر) لالستجابة الحتياجات  ٧٦٠من املؤسسات املذكورة من خالل
متكني املنظمات األهلية وتطوير قدراتها ،وتطوير أدائها ليصبح أكثر فاعلية
في تقدمي اخلدمات األساسية للشرائح الفقيرة من املجتمع الفلسطيني،
وبلغت السحوبات في هذا املكون حوالي  ١٢.٤مليون د.ك( .ما يعادل ٤٠.٩
مليون دوالر) أي بنسبة .% ٤٣.٤
كما خصص البرنامج  ٢.٩مليون د.ك( .ما يعادل  ١٠مليون دوالر أمريكي)
كإغاثة عاجلة لقطاع غزة للتخفيف من آثار العدوان اإلسرائيلي على القطاع
في نهاية شهر كانون األول (ديسمبر)  .٢٠٠٨وبلغت السحوبات في هذا العنصر
حوالي  ٢.٨٨مليون د.ك( .ما يعادل  ٩.٥مليون دوالر) أي بنسبة .% ٩٩
وشمل البرنامج العاجل -كذلك -تفعيل وتعزيز  ٣٥مؤسسة أهلية مقدسية
لتمكينها من تقدمي اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليمية ألبناء
القدس ،باإلضافة إلى برنامج إعمار البلدة القدمية في القدس لتوفير
التنمية املستدامة وإلحياء البلدة القدمية واحلفاظ على موروثها العمراني
املميز ،واشتمل برنامج االعمار منذ تأسيسه على  ٤مكونات تتجاوز أعمال
الترميم والتأهيل للمباني حيث يشمل تدريب وبناء الطاقات في مجال احلفاظ
على التراث ،وخلق فرص عمل للعاملني في هذا املجال ،والتوعية اجلماهيرية
إلشراك الناس في عملية حماية املوروث العمراني ،وإنشاء مركز للتوثيق
واألبحاث وقائمة بيانات جلميع مباني البلدة القدمية .وقد كان لهذه املداخلة
تأثير مباشر وفعال نحو تثبيت السكان املقدسيني في اإلقامة والسكن وتوفير
فرص عمل حلوالي  ٤٥٠٠شاب من الفئات املهمشة العاطلة عن العمل .وقد
بلغ مجمل املخصصات لدعم صمود سكان القدس حوالي  ٨.٥مليون د.ك.
(ما يعادل  ٢٨.٠مليون دوالر) وبلغت السحوبات حوالي  ٥.٧مليون د.ك( .ما
يعادل  ٥١.٦مليون دوالر) أي بنسبة .% ٦٧.٢
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البنى التحتية املدمرة  ،وعلى رأسها ترميم البنى التحتية في القدس ،وإنشاء
الطرق ،واملدارس ،وبلغت السحوبات في هذا املكون حوالي  ١٣.٣مليون د.ك.
(ما يعادل  ٤٢.٤مليون دوالر) (.)% ٧٣.٦
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واستجاب الصندوق العربي لالحتياجات امللحة والعاجلة الناجتة عن سياسة
التهويد التي تطبقها سلطات االحتالل في القدس ،إذ خصص ،إلى جانب
البرنامج العاجل الذي يولي اهتماماً خاصاً للقدس الشريف ،معونة عاجلة
مببلغ  ٥٠مليون دوالر أمريكي ( ١٤.٤مليون د.ك ).لإلسهام في دعم املؤسسات
واجلمعيات األهلية بالقدس التي تعني بتوفير اخلدمات الصحية والتعليمية
وخدمات املياه والكهرباء ،وتوفير الدعم للمؤسسات االقتصادية القائمة
لتطوير أعمالها وتعزيز وجودها ،ودعم قطاع اإلسكان لتوفير السكن املناسب
للفئات املهمشمة التي يتم هدم بيوتها بهدف تفريغ املدينة املقدسة من التواجد
العربي ،إلى جانب حماية حقوق املقدسيني القانونية في احملافظة على الهوية
العربية واإلسالمية للمدينة املقدسة .وبذلك يبلغ إجمالي الدعم املقدم إلى
مدينة القدس حوالي  ٣٥.٢مليون د.ك( .ما يعادل  ١١٦.٢مليـون دوالر) أي
حوالي  % ٢١من إجمالي املساهمات املقدمة إلى فلسطني البالغ قيمتها
 ،١٦٤.٣وبلغت السحوبات حوالي  ٢٥.٤مليون د.ك( .ما يعادل  ٨٣.٨مليون
دوالر) أي بنسبة .% ٧٢.٢
التنسيق والتعاون مع مؤسسات التمويل العربية واإلسالمية:
في إطار اهتمام الصندوق بتعزيز تعاونه مع املؤسسات املانحة والعاملة
في فلسطني ،فقد قام بالتعاون مع عدد من املؤسسات املانحة وهي (البنك
اإلسالمي للتنمية ،وصندوق األوبك للتنمية الدولية ،والصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية والعربية) بتنسيق مداخالته في األراضي الفلسطينية
كما يقوم بإدارة ومتابعة تنفيذ املشاريع التي تساهم فيها هذه اجلهات في
فلسطني ،بتكلفة إجمالية بلغت  ١٩٤مليون دوالر أمريكي ،موزعة على النحو
التالي :وذلك على النحو التالي:
البنك اإلسالمي للتنمية ٢٩.٣ :مليون د.ك( .ما يعادل  ١٠٢.٩مليون دوالر
أمريكي) ،وقد بلغت السحوبات حوالي  ٢٢.٦مليون د.ك( .ما يعادل ٧٩.٩
مليون دوالر أمريكي) (.)% ٧٧.٦
صندوق األوبك للتنمية الدولية ٦٦.١٧ :مليون دوالر ،كما بلغت السحوبات
منها  ٦٠.٧٧مليون دوالر أي بنسبة .% ٩١.٨
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ٢٥ :مليون دوالر ،وبلغت
السحوبات منها  ٢٣.٤مليون دوالر أي بنسبة .% ٩٣.٦

ملخص مساهمات الصندوق العربي لصالح الشعب الفلسطيني ()٢٠١٦ – ١٩٧٤
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

قيمة املساهمة

السحوبات

مليون دوالر
مليون
أمريكي
دينار كويتي
(د.أ).
(د.ك).

مليون
دينار
كويتي

نسبة
السحوبات
()%

أ -القروض

١٧.٠٠

٥٩.٢٦

١٤.٣٨

٨٤.٦

ب -املعونات االعتيادية

٢٨.٥٥

٩٩.٤٨

٢٦.٦٤

٩٣.٣

منها :إعادة إعمار قطاع غزة

()٢.٩٠

()١٠.٠٠

()٢.٨٧

()٩٩.٠

مجمـوع فـرعـي

٤٥.٥٥

١٥٨.٧٤

٤١.٠٢

٩٠.١
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امللحق رقم ()١

ج -البرنامج العاجل وبرامج طارئة
 - ١اقتطاع  % ١٠من الدخل الصافي
لعام ( ٢٠٠١املساهمة األولى)
 - ٢اقتطاع  % ١٠من الدخل الصافي
لعام ( ٢٠٠٣املساهمة الثانية)
 - ٣اقتطاع  % ١٠من الدخل الصافي
لعام ( ٢٠٠٤املساهمة الثالثة)

٤.٨٧

١٥.٨٧

٤.٨٧

١٠٠.٠

١٢.٢٤

٤٢.٠٠

١٢.٢٤

١٠٠.٠

٢١.٥٨

٧٤.٧٤

٢١.٥٨

١٠٠.٠

 - ٥اقتطاع  % ١٠من الدخل الصافي
لعام ( ٢٠٠٦املساهمة اخلامسة)

١١.٩٦

٤٤.٥٨

١١.٨٠

٩٨.٧

 - ٦اقتطاع  % ١٠من الدخل الصافي
لعام ( ٢٠٠٧املساهمة السادسة)

١١.١٢

٣٨.٣٣

١٠.٩٥

٩٨.٥

 - ٧قرار مجلس احملافظني رقم ٦
لسنة ( ٢٠٠٨املساهمة السابعة)

١٠.٠٠

٣٤.٤٨

٩.٧١

٩٧.١

 - ٨اقتطاع  % ١٠من الدخل الصافي
لعام ( ٢٠٠٩املساهمة الثامنة)

١١.٥٨

٤٠.٥٠

١٠.٤١

٨٩.٩

 - ٤اقتطاع  % ١٠من الدخل الصافي
لعام ( ٢٠٠٥املساهمة الرابعة)
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البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

قيمة املساهمة

السحوبات

مليون دوالر
مليون
دينار كويتي أمريكي
(د.أ).
(د.ك).

مليون
دينار
كويتي

نسبة
السحوبات
()%

 - ٩اقتطاع  % ١٠من الدخل الصافي
لعام ( ٢٠١٠املساهمة التاسعة)

٨.٩٣

٣٠.٠٠

٧.٢٢

٨٠.٩

 - ١٠قرار مجلس احملافظني لدعم
صمود القدس في عام ٢٠١٠

١٤.٤٠

٥٠.٠٠

١٠.٨٧

٧٥.٥

 - ١١اقتطاع  % ١٠من الدخل الصافي
لعام ( ٢٠١١املساهمة العاشرة)

٦.٨٨

٢٣.٨٤

٥.٢٢

٧٥.٩

 - ١٢اقتطاع  % ١٠من الدخل الصافي
لعام ( ٢٠١٢املساهمة احلادية عشر)

١٠.٣٦

٣٦.٣٥

٦.٧٨

٦٥.٤

 - ١٣اقتطاع  % ١٠من الدخل الصافي
لعام ( ٢٠١٣املساهمة الثانية عشر)

٣.٣٥

١١.٧٦

١.٦٨

٥٠.١

 - ١٤اقتطاع  % ١٠من الدخل الصافي
لعام ( ٢٠١٤املساهمة الثالثة عشر)

٨.٤٤

٢٧.٨٥

١.٧٠

٢٠.١

 - ١٥اقتطاع  % ١٠من الدخل الصافي
لعام ( ٢٠١٥املساهمة الرابعة عشر)

٧.٧٥

٢٥.٤٠

-

-

 - ١٦قرار مجلس احملافظني لدعم
صمود القدس في عام ٢٠١٦

١٥.٢٥

٥٠.٠٠

-

-

مجموع فرعي

١٥٨.٧١

٥٤٥.٧٠

١١٥.٠٣

٧٢.٥

املجموع اإلجمالي

٢٠٤.٢٦

٧٠٤.٤١

١٥٦.٠٥

٧٦.٤

لتمويل البرنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيني
خالل الفترة)٢٠١٥ – ٢٠٠١( :
ال مع االحتياجات الفلسطينية املترتبة
تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتفاع ً
على تفاقم األوضاع املتردية في األراضي الفلسطينية احملتلة ،فقد قررت
مجالس محافظي الهيئات املالية العربية في اجتماعاتها في مدينة اجلزائر
بتاريخ  ٢٠٠٢/٠٢/١٦تخصيص نسبة  % ١٠من األرباح الصافية لهذه الهيئات
لعام  ٢٠٠١لدعم الشعب الفلسطيني .وقد مت جتديد هذا الدعم حتى اآلن
وبلغ حوالي  ٨٢٢.٠٠مليون دوالر ،وبلغت السحوبات حوالي  ٦٥٦.٤٦مليون
دوالر أي بنسبة  % ٧٩.٩وذلك كما يلي:
نسبة
السحوبات
لكل هيئة

املساهمات
(مليون)

النسبة
املئوية

السحوبات
(مليون)

 ١٣٥.٧١د.ك
()$٤٧٠.٣٠

%٥٧.٢

 ١١٥.٠٣د.ك.
()$٣٩٨.٦٣

%٨٤.٨

 - ٢صندوق النقد العربي

١٦٤.٣٧

%٢٠.٠

١٢٢.١٦

%٧٤.٣

 - ٣املصرف العربي

١٧٥.٨٣

%٢١.٤

١٢٤.١٧

%٧٠.٦

املجمــوع

٨١٠.٥٠

%٩٨.٦

٦٤٤.٩٦

%٧٩.٦

 -صندوق األوبك

١١.٥٠

%١.٤

١١.٥٠

%١٠٠.٠

املجموع الكلي

٨٢٢.٠٠

%١٠٠.٠

٦٥٦.٤٦

%٧٩.٩

الهيئات املالية العربية

()١

 - ١الصندوق العربي

()*٢
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خالصة مساهمات الهيئات املالية العربية وصندوق األوبك

( )١التشمل )١( :الهيئة العربية لإلستثمار واإلمناء الزراعي (اخلرطوم).
( )٢املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار (الكويت).
(*) السحوبات كما في( ٠٦/٠١/٢٠١٦ )١( :الصندوق العربي).
(( ١١/٠٢/٢٠١٦ )٢الصندوق النقد العربي واملصرف العربي).
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ثانياً :دور الصندوق العربي في دعم صمود مدينة القدس
 مقدمةفي اطار االهتمام اخلاص الذي يوليه الصندوق العربي لدعم الشعب
الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه احملتلة ،قدم الصندوق العربي إلى
القدس في إطار كل من برنامج املعونات والبرنامج العاجل لدعم الشعب
الفلسطيني منذ إقراره في عام  ٢٠٠١وحتى نهاية  ٢٠١٤حوالي  ٣٥.٢مليون
د.ك( .ما يعادل  ١١٦.٢مليون دوالر) أي حوالي  % ٢١من إجمالي املساهمات
املقدمة إلى فلسطني البالغ قيمتها حوالي  ١٦٤.٣مليون د.ك( .ما يعادل
 ٥٤٢.٢مليون دوالر) ،وبلغت السحوبات من املعونة املقدمة إلى القدس حوالي
 ٢٥.٤مليون د.ك( .ما يعادل  ٨٣.٨مليون دوالر) أي بنسبة  % ٧٢.٢وذلك كما
هو مبني باجلدول رقم (.)١
واستهدفت مداخالت الصندوق العربي تخصيص املعونات لدعم املؤسسات
األهلية غير احلكومية لتوفير اخلدمات احليوية من صحة وتعليم وخدمات
اجتماعية متس رفاهية املجتمع املقدسي ،إضافة إلى إعادة تأهيل املعاقني
ودعم قطاعات الصحة واإلسكان وتطوير املشاريع الصغيرة ودعم املؤسسات
التعليمية وتأهيل املدارس ،واحلفاظ على املباني التاريخية في البلدة القدمية
لتثبيت السكان املقدسيني في بيوتهم في وجه سياسات االحتالل الهادفة
إلفراغ املدينة من الوجود العربي.
وعمل الصندوق على تقدمي مساهماته من خالل جهات عديدة شملت هيئات
السلطة الوطنية الفلسطينية واملؤسسات األهلية واملجتمع املدني .وذلك بهدف
الوصول إلى اإلنسان الفلسطيني في القدس .وأسهم بذلك في تقوية التالحم بني
املواطنني ومؤسساتهم الوطنية ومن خالل دعم املؤسسات األهلية غير احلكومية.
 التوزيع القطاعي واملشاريع املمولةغطت مساهمات الصندوق العربي في دعم مدينة القدس مختلف القطاعات
االقتصادية واالجتماعية في إطار األولويات احملددة بالتنسيق مع محافظ
فلسطني لدى الصندوق العربي.
يتضمن اجلدول رقم ( )٢التوزيع القطاعي ملساهمات الصندوق العربي ،كما
ال بقائمة املشاريع املمولة في مختلف القطاعات.
يتضمن اجلدول رقم ( )٣تفصي ً

وفي املجال الصحي قدم الصندوق العربي الدعم الالزم لتلبية االحتياجات
الطبية الضرورية والعاجلة من خالل توفير األجهزة واملعدات الطبية
للمستشفيات واملراكز الطبية األهلية البالغ عددها  ٢٠مؤسسة صحية ،إذ
خصص لهذا النشاط  ٤.٧مليون د.ك( .ما يعادل  ١٥.٥مليون دوالر) ،وبلغت
السحوبات حوالي  ٣.٦مليون د.ك( .ما يعادل  ١١.٩مليون دوالر) أي بنسبة
 .% ٧٦.٦وقد ساهم هذا التمويل في أعمال البناء واإلعمار وتوريد األجهزة
واملعدات الطبية والتأثيث ،إذ استكمل التأثيث والتجهيز وتوزيع األدوية
واألجهزة الطبية خلمس مستشفيات وأربعة مراكز طبية متخصصة في كل
من أمراض القلب والسرطان والعيون .وقد ساهم هذا الدعم في احملافظة
على املؤسسات الصحية العريقة في القدس ومتكينها من استمرار تقدمي
خدماتها الطبية التخصصية ألبناء القدس بوجه خاص وأبناء الضفة الغربية
وغزة بوجه عام.
واشتملت مداخالت الصندوق العربي في مجال احلفاظ على هوية القدس دعم
برنامج إعمار البلدة القدمية لتوفير التنمية املستدامة وإلحياء البلدة القدمية
واحلفاظ على موروثها الثقافي والعمراني املميز .وقد خصص لهذا النشاط
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لقد ساهم الصندوق العربي في دعم وتطوير التعليم اجلامعي في املدينة
املقدسة من خالل دعم املؤسسات التعليمية التي كانت على وشك االنهيار،
إذ ساهم في متكني الطلبة من االستمرار في االلتحاق بكلياتهم املختلفة،
وضمان دعم املؤسسات التعليمية للمحافظة على وجودها ،كما ساهم في
تأهيل وتوسيع  ٨مدارس الستيعاب األعداد املتزايدة من الطلبة ،واحلد
من الكثافة الطالبية في الفصول التي تتجاوز في بعض املناطق في املدينة
املقدسة  ٥٠طالباً في الفصل .وقد بلغت قيمة املخصصات لدعم طلبة
اجلامعات والكليات وتأهيل املدارس حوالي  ١٣.٤مليون د.ك( .ما يعادل
 ٤٤مليون دوالر) أي بنسبة  % ٣٨.١من اجمالي الدعم املخصص الى مدينة
القدس .وبلغت السحوبات حوالي  ١٠.٤مليون د.ك .بنسبة  .% ٧٧.٦وقد
ساهم برنامج إقراض الطلبة اجلامعيني في القدس ،البالغ متوسط عددهم
السنوي خالل السنوات الدراسية العشر املاضية  ١٣ألف طالب ،في تسديد
رسوم حوالي  % ٤٠من طلبة جامعة القدس والكليات املتوسطة ،وفي تأمني
النفقات املعيشية حلوالي  % ١٥من الطلبة اجلامعيني األشد فقراً ،وفي
تغطية حوالي  % ١٥من ميزانية رواتب العاملني فيها و % ١٠من ميزانيات
اجلامعة والكليات.
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حوالي  ٨.٥مليون د.ك( .ما يعادل  ٢٨.٠مليون دوالر) أي بنسبة  .% ٢٤.١من
اجمالي املبالغ املخصصة لدعم القدس .وبلغت السحوبات حوالي  ٥.٧مليون
د.ك .أي بنسبة  % ٦٧.٢اجلدول رقم ( .)٢وقد ساهمت معونات احلفاظ على
هوية القدس بشكل فعال في دعم صمود السكان املقدسيني وحماية حقهم
في اإلقامة والسكن في مدينتهم وتثبيت وجودهم في وجه حمالت الترحيل
والتهديد التي يتعرضون لها ،والعمل على حتسني ظروفهم املعيشية والبيئية
بتوفير السكن املالئم وما يتبعه من خدمات ومرافق صحية ،وكذلك بتشجيع
املؤسسات احمللية على االستمرار في البقاء في البلدة القدمية وتقدمي اخلدمات
التعليمية والثقافية واالجتماعية للمقدسيني .وقد نتج عن هذه املداخالت لدعم
القدس وموروثها احلضاري واملعماري والتاريخي وقف التدهور الفيزيائي
للنسيج العمراني للمباني التاريخية ،وتأهيل وتطوير املرافق وشبكات اخلدمة
وتوفير البيئة الصحية املالئمة في األحواش السكنية ،إذ عمل برنامج اإلعمار
على ترميم وتأهيل  ٣٦٤وحدة سكنية و ٦٤مبنى تاريخي ،كما مت تشغيل ٤٥٠٠
من الشباب املقدسيني.
متواز
ٍ
ويشتمل هذا البرنامج على أربعة مكونات رئيسية يجري تنفيذها بشكل
لتحقيق عملية إعمار وإحياء متكاملة للبلدة القدمية في القدس تتجاوز أعمال
الترميم والتأهيل للمباني .حيث تشمل برنامج للتدريب وبناء الطاقات في
مجال احلفاظ على التراث ،وخلق فرص عمل للممارسني في هذا املجال،
وبرنامجاً للتوعية اجلماهيرية وإشراك السكان في عملية حماية املوروث
العمراني التاريخي ،ومركزاً للتوثيق واألبحاث وقاعدة بيانات شاملة جلميع
مباني البلدة القدمية.
وأولى الصندوق العربي كذلك اهتماماً بدعم املؤسسات واجلمعيات األهلية
املقدسية نظراً لدورها في مساعدة السكان إذ خصص لها  ٨.١مليون د.ك.
(ما يعادل  ٢٦.٧مليون دوالر) أي بنسبة  % ٢٣من اجمالي املبالغ املخصصة
لدعم القدس ،وساهم ذلك في تفعيل  ٤٩مؤسسة أهلية مقدسية مكنها
من تطوير قدراتها وأدائها لتقدمي أفضل اخلدمات االجتماعية والصحية
والتعليمية ألبناء القدس ،إذ شملت هذه املؤسسات دور الرعاية االجتماعية
واألمومة والطفولة واملعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة ودور األيتام .وساهم
هذا الدعم في أعمال البناء واإلعمار وتوريد األجهزة واملعدات الطبية
واألثاث .وقد مت بناء وتشطيب وصيانة مباني لثالث عشرة مؤسسة أهلية،
واستكمال تأثيث وجتهيز عشرين جمعية ،وتوزيع األدوية واألجهزة الطبية على

وفي مجال دعم قطاعات البنى األساسية فقد خصص الصندوق  ٣٣٠ألف
د.ك( .ما يعادل  ١.٢مليون دوالر) لدعم الطاقة الكهربائية في البلدة القدمية
أي بنسبة  % ٠.٩من إجمالي معونات الصندوق املخصصة لدعم القدس،
في حني حاز قطاع الصناعة على نحو  % ٠.٤من إجمالي الدعم لتطوير
الصناعات التقليدية.
 برنامج دعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس (دعم إضافي)باإلضافة إلى ما سبق اإلشارة إليه من دعم وجتاوباً مع قرارات قمة الكويت
االقتصادية واالجتماعية والتنموية التي انعقدت بالكويت بتاريخ ٢٠٠٩/١/٢٠
بشأن دعم مدينة القدس ،فقد خصص الصندوق العربي عام  ،٢٠١٠إلى
جانب مساهمته في البرنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيني ،برنامجاً
ال مببلغ  ١٤,٤مليون د.ك( .ما يعادل  ٥٠مليون دوالر) لتثبيت الشعب
عاج ً
الفلسطيني ودعم صموده في مدينة القدس .وقد بلغت السحوبات من
مخصصات هذا البرنامج حوالي  ٩.٦مليون د.ك .أي بنسبة  % ٦٧اجلدول
رقم ( .)٣ويسهم هذا البرنامج في دعم وتعزيز دور  ١٤مؤسسة أهلية لتحسني
مخرجات التعليم في  ٣٠مدرسة وكلية مجتمعية تعمل في القدس ،بهدف
تطوير املناهج املدرسية ،ورفد تلك املؤسسات بالتجهيزات ،وتوفير التعليم
املساند ،وتوفير نشاطات أكادميية تطبيقية للمنهاج الدراسي .كما يشتمل
حتسني جودة التربية في مرحلة رياض األطفال بتوفير بيئة تربوية صحية
وآمنة حلوالي  ٣آالف طفل في  ٥٠روضة أطفال في القدس ،إلى جانب تطوير
قدرات  ١٦٠مربية روضة و ٤٠مديرة مدرسة على األساليب التربوية النوعية
لألطفال باإلضافة إلى تطوير البنية التحتية ملدارس رياض األطفال.
واستهدفت هذه املعونة أيضاً املساهمة في بناء مشاريع إسكان صغيرة
ومتوسطة احلجم لتوفير السكن املالئم للفئات املهمشة التي يتم هدم بيوتها
بهدف تفريغ املدينة من التواجد العربي فيها .وقد أسهم هذا املشروع في
إيجاد حوالي  ١٣٠ألف يوم عمل في القدس ،باإلضافة إلى تطوير املشاريع
الصغيرة وتنمية قدرات القطاع اخلاص إلحداث تنمية اقتصادية مستدامة من
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ست عشرة مؤسسة .وساهم ذلك في متكني العديد من املؤسسات من تطوير
مشاريع إنتاجية صغيرة لصالح األيتام واملعاقني لتوفير مصادر دخل ثابت
لهؤالء .كما مت تدريب عدد من العاطلني عن العمل على حرف يدوية تشمل
عمليات احلياكة والتصنيع الغذائي املنزلي والنجارة وبعض املهن األخرى.
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خالل توفير خدمات تطوير األعمال واخلدمات املالية حلوالي  ٨٠مشروعاً
قائماً ،كما وفر هذا النشاط إيجاد  ١٠٠فرصة عمل جديدة في القدس.
وأسهم في دعم أعمال الترميم والتأهيل للمباني العمرانية ،ويتوقع أن يوفر
هذا البرنامج حوالي  ١٣٥ألف يوم عمل في مدينة القدس.
جدول رقم ()١
الدعم املقدم من الصندوق العربي إلى مدينة القدس
خالل الفترة ٢٠١٥ – ١٩٨٢
لبرنامج

املبلغ
املخصص
(د.ك).

السحوبات
(د.ك).

النسبة
()%

 - ١برنامج املعونات االعتيادي املعتمد من الصندوق
العربي للفترة ٢٠٠١-١٩٨٢

٦,٨٤٣,٣٩٧ ٦,٩٨٠,٠٠٠

٩٨

 - ٢البرنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيني
٢٠١٥-٢٠٠٢

٨,٩٧٢,٦٧٤ ١٣,٨٣٧,٣٢٠

٦٤.٨

 - ٣برنامج دعم صمود الشعب الفلسطيني في
القدس – .٢٠١٠

٩,٦٠٧,٥٢٨ ١٤,٤٠١,٠٠٠

٦٦.٧

املجموع الكلي

٧٢.٢ ٢٥,٤٢٣,٥٩٩ ٣٥,٢١٨,٣٢٠

إجمالي معونات الصندوق العربي إلى مدينة القدس
حسب التوزيع القطاعي خالل الفترة ٢٠١٥ – ١٩٨٢
القطاعات االقتصادية

املبلغ
املخصص
(د.ك).

السحوبات
(د.ك).

النسبة
()%

أو ًال :قطاعات البنى األساسية:
 - ١الطرق

-

-

-

 - ٢املياه

-

-

-

 - ٣الكهرباء

٣٣٠,٠٠٠

٣٣٠,٠٠٠

١٠٠.٠٠

مجموع فرعي

٣٣٠,٠٠٠

٣٣٠,٠٠٠

١٠٠.٠٠
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جدول رقم ()٢

ثاني ًا :القطاعات اإلنتاجية:
 - ١الزراعة

-

-

-

 - ٢الصناعة

١٤٨,٦٠٦

١٤٨,٤٢٠

٩٩.٩٠

مجموع فرعي

١٤٨,٦٠٦

١٤٨,٤٢٠

٩٩.٩٠

ثالث ًا :قطاعات اخلدمات االجتماعية:
 - ١املؤسسات التعليمية (جامعات وكليات)

٥,٨٧٠,٤٤٠

٤,٩٨٩,٨٧٤

٨٥.٠٠

 - ٢املدارس

٧,٥٦٠,٢٢٠

٥,٤٦٤,٤٨٦

٧٢.٢٨

 - ٣الصحة

٤,٧٣٥,٨١٤

٣,٥٥١,٨٦٠

٧٥.٠

مجموع فرعي

١٤,٠٠٦,٢٢٠ ١٨,١٦٦,٤٧٤

٧٧.١٠

رابع ًا :القطاعات األخرى:
 - ١ترميم املباني التاريخية واملساكن

٨,٥٠٤,٤٥٥

٥,٧١١,٤٤٥

٦٧.١٥

 - ٢الدعم املؤسسي للجمعيات األهلية

٨,٠٦٨,٧٨٥

٥,٢٢٧,٥١٤

٦٤.٧٩

مجموع فرعي

١٠,٩٣٨,٩٥٩ ١٦,٥٧٣,٢٤٠

٦٦.٠٠

املجموع الكلي

٢٥,٤٢٣,٥٩٩ ٣٥,٢١٨,٣٢٠

٧٢.٢٠
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جدول رقم ()٣
قائمة باملشاريع املمولة من الصندوق العربي
في إطار برنامج دعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس
اجلهة املستفيدة/
املنفذة

املشروع

املبلغ
املخصص
(د.ك).

السحوبات
(د.ك).

النسبة
()%

أ -قطاع التعليم:
 - ١مؤسسة التعاون

مساندة العملية التعليمية
في مدارس وكليات القدس

٩٠.٠٥ ١,٠٣٥,٥٦٣ ١,١٥٠.٠٠٠

 - ٢مؤسسة فيصل
احلسيني

برنامج املنح املدرسية
واجلامعية للطلبة الفقراء
املتميزين

٨٥٠,٠٠٠

-

-

 - ٣مؤسسة التعاون

التطوير الشامل لرياض
األطفال في القدس

٥٦٠.٠٠٠

٥٢٨,٨٩٤

٩٤.٤٤
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مجموع فرعي

٦١.١١ ١,٥٦٤,٤٥٧ ٢,٥٦٠,٠٠٠

ب – قطاع اإلسكان:
 - ١صندوق التنمية
الفلسطيني

توفير وحدات سكنية في
القدس

٧٤,٥٨ ٢,١٦٢,٨٤٠ ٢,٩٠٠.٠٠٠

 - ٢مؤسسة التعاون

ترميم املباني التاريخية
واحلضارية في البلدة
القدمية في القدس

٨٩.٤٥

مجموع فرعي

٥٦٠,٠٠٠

٥٠٠,٩٤١

٧٧.٠٠ ٢,٦٦٣,٧٨١ ٣,٤٦٠,٠٠٠

ج – قطاع االقتصاد
 - ١مؤسسة التعاون
 - ٢صندوق االستثمار
الفلسطيني

تدريب وتشغيل الشباب
املقدسي
دعم مشاريع األعمال
القائمة في منطقة القدس

مجموع فرعي

٨٥.٦٦ ٢,٤٨٤,٢٩٦ ٢,٩٠٠,٠٠٠
١,٤٥٠,٠٠٠

٤٣٥,٠٠٠

٣٠.٠٠

٦٧.١١ ٢,٩١٩,٢٩٦ ٤,٣٥٠,٠٠٠

د – دعم اجلمعيات
واملؤسسات األهلية:
 - ١مؤسسة دار الطفل
العربي

دعم أنشطة دار الطفل
العربي في القدس

١٨٠,٠٠٠

١٢٥,٣٣٧

٩٦.٦٥

دعم أنشطة دار األوالد في
 - ٢مؤسسة دار األوالد
القدس

١٦٠,٠٠٠

-

-

 - ٣مركز السرايا

دعم أنشطة مركز السرايا
في القدس

١٦٠,٠٠٠

١٦٠,٠٠٠

١٠٠.٠٠

 - ٤جمعية العطاء
خلدمة املسنني

دعم جمعية العطاء خلدمة
املسنني في بيت حنينا

١٦٠,٠٠٠

١٥٦,٢٨٣

٩٧.٦٨

 - ٥جمعية االحتاد
النسائي

دعم أنشطة االحتاد
النسائي في القدس

١٦٠,٠٠٠

-

-

 - ٦جمعية جيل األمل

دعم جمعية جيل األمل في
القدس

١٦٠,٠٠٠

١٥٨,٨٧٤

٩٩.٣٠

 - ٧جمعية ايليا للشباب
 جمعية زهرةاملدائن للتنمية
وتطوير املجتمع

دعم جمعية زهرة املدائن
للتنمية وتطوير املجتمع في
القدس

١٦٠,٠٠٠

١٤٥,٥٠٠

٩٠.٩٤

مجموع فرعي

١,١٤٠,٠٠٠

٧٤٥,٩٩٤

٦٥.٤٤

مشاريع صندوق األقصى والقدس

٥٩.٥١ ١,٧١٤,٠٠٠ ٢,٨٨٠,٢٠٠

غير موزع
املجموع الكلي

١٠,٨٠٠

-

-

٦٦.٧١ ٩,٦٠٧,٥٢٨ ١٤,٤٠١,٠٠٠
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اجلهة املستفيدة/
املنفذة

املشروع

املبلغ
املخصص
(د.ك).

السحوبات
(د.ك).

النسبة
()%
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ال يستطيع أحد أن ينكر أهمية األوقاف بالنسبة ألرض اإلسراء ،وال ذلك
الدور الذي لعبته األوقاف في هذه البقعة املقدسة ،ال سيما في ظل األوضاع
السيئة التي عاشها وال زال يعيشها أبناء أرض اإلسراء .وكانت دولة الكويت
حكومة وشعباً من أوائل الدول التي أدركت أهمية األوقاف بالنسبة ألرض
اإلسراء فانبرت لتلك الناحية ،وساهمت فيها.
وقبل الشروع في بيان األوقاف الكويتية على أرض اإلسراء نرى أنه ال بد
من مقدمة نبني فيها النظرة التاريخية لألوقاف الفلسطينية وأهميتها ألرض
اإلسراء.
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الفصل الثالث :تفاعل الشعب الكويتي مع
املشاريع الوقفية ألرض اإلسراء
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املبحث األول :رعاية وإدارة الوقف في فلسطني نظرة تاريخية
بدأت عمليات رعاية الوقف وإدارته مع العهد األيوبي ،ثم اململوكي والعثماني،
وقد مت تعيني العديد من أصحاب الوالية عليه والنظار واجلباة والكتاب
واملباشرين والشداد ،وقد تواله إضافة لهؤالء العلماء املسلمون ،بعد أن مت
تكليفهم بإدارة املؤسسات واحلمامات ،واملستشفيات واخلانات ،ومن األسر
التي عرفت عنها الوالية على وقفيات إسالمية في القدس ،آل العلمي؛ حيث
دخلت إدارتهم هذه على قاعدة التوريث ،فقد أداروا زاوية (األسعدية) في جبل
طور زيتا( ،)1وكذلك أوقاف البيمارستان الصالحي( ،)2كما تولى آل احلسيني
بعض املؤسسات الوقفية الدينية (كاملدرسة األمينية)( )3القائمة بجوار احلرم
القدسي( ،)4واملدرسة
( )1موضع جبل طور زيتا شرقي بيت املقدس( .األنس اجلليل.)٢٩٢/١ ،
( )2البيمارستان وتعني املشفى ،أنشأه امللك الناصر صالح الدين األيوبي عام٥٨٣هـ١١٨٧/م
غربي احلرم القدسي الشريف( .راجع :صالح الدين األيوبي ،للصالبي ،ار املعرفة ،بيروت –
لبنان ،الطبعة :األولى١٤٢٩ ،هـ ٢٠٠٨ -م).
( )3املدرسة االمينية بباب شرف األنبياء املعروف بباب الدويدارية واقفها الصاحب أمني الدين
عبد اهلل في سنة ثالثني وسبعمائة( .األنس اجلليل.)٣٩/٢ ،

( )4قد يعترض البعض على إطالق وصف احلرم على املسجد األقصى أو بيت املقدس ،وبعيداً
عن كون هذا االعتراض في محله أم ال ،فإن القضية خالفية ،حيث يبدو أمامنا اجتاهان:
االجتاه األول :ال يرى جواز إطالق لفظ احلرم على بيت املقدس ،ويرى أن إطالقه مخالف لقول
العلماء احملققني ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :األقصى اسم للمسجد كله ،وال يسمى هو وال غيره
حرماً ،إمنا احلرم مبكة واملدينة خاصة( .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم:
ابن تيمية ،الناشر :دار عالم الكتب ،بيروت ،لبنان ،الطبعة :السابعة١٤١٩ ،هـ ١٩٩٩ -م.)٢،٣٤٦ ،
وقي في املجموع :ليس في الدنيا حرم ال بيت املقدس وال غيره إال هذان احلرمان وال يسمى
غيرهما حرما كما يسمي اجلهال .فيقولون :حرم املقدس وحرم اخلليل .فإن هذين وغيرهما
ليسا بحرم باتفاق املسلمني واحلرم املجمع عليه حرم مكة .وأما املدينة فلها حرم أيضا عند
اجلمهور كما استفاضت ذلك األحاديث عن النبي [ ولم يتنازع املسلمون في حرم ثالث.
(مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة
العربية السعودية ،سنة١٤١٦ :هـ١٩٩٥/م.)١١٨/٢٦ ،
االجتاه الثاني :يرى أنه ال مشاحة في إطالقة لفظ احلرم على منطقة املسجد األقصى من باب
املجاز ،وقد ذكر في املوسوعة الفلسطينية(:كان اسم املسجد األقصى يطلق قدمياً على احلرم
القدسي الشريف كله وما فيه من منشآت أهمها قبة الصخرة .اهـ) ،فال حرج عند أصحاب
هذا االجتاه في إطالق هذا اللفظ من باب املجاز ،فمن معاني احلرم في اللغة :ما يقاتل عنه
الرجل ويحميه ،وقد سماه اهلل تعلى في القرآن املسجد األقصى ،وربط بينه وبني املسجد احلرام
فقال جل من قائلُ {:سبْ َحا َن ا َّلذِ ي أَ ْس َرى ِب َعبْدِ ِه لَيْ ً
صى
ال ِّم َن المْ َ ْس ِجدِ الحْ َ َر ِام ِإلَى المْ َ ْس ِجدِ األَ ْق َ
ا َّلذِ ي بَا َر ْكنَا َح ْولَهُ}اإلسراء ،١:وجعله النبي [ ميقاتاً مكاناً لإلحرام منه بحجة أو عمرة إشارة

إلى فضل اإلحرام من املسجد األقصى وإنشاء السفر لهما من هناك ،ففي مسند اإلمام أحمد
أ ُ َم َّي َة بْنِ الأْ َخْ ن َِس َع ْن أ ُ ِّم َسل َ َم َة
ُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َم يَقُو ُل َم ْن أَ َه َّل مِ ْن

(َ )٢٦٥٥٨ع ْن يَ ْح َيى بْنِ أَبِي ُس ْف َيا َن الأْ َخْ ن َِس ِّي َع ْن أ ُ ِّمهِ أ ُ ِّم َحكِ ٍيم ابْنَةِ
صلَّى اللهَّ
صلَّى اللهَّ ُ َعلَيْهِ َو َسلَّ َم َقالَ ْتَ :سمِ ْع ُت َر ُسو َل اللهَّ ِ َ
َز ْو ِج ال َّنب ِِّي َ
ِح َّج ٍة َغ َف َر اللهَّ ُ لَ ُه َما تَ َق َّد َم مِ ْن َذنْ ِبهِ َ ،قا َل َف َركِ بَ ْت أ ُ ُّم َحكِ ٍيم ِعنْ َد َذل َ
ِك
صى ِب ُع ْم َرةٍ أَ ْو ب َ
المْ َ ْس ِجدِ الأْ َ ْق َ
الحْ َ دِ ِ
يث ِإلَى بَيْ ِت المْ َقْدِ ِس َحتَّى أَ َهلَّ ْت مِ نْ ُه ِب ُع ْم َرةٍ »َ   قا َل أَبُو َدا ُود يَ ْر َح ُم اللهَّ ُ َوكِ يعاً أَ ْح َر َم مِ ْن بَيْ ِت

المْ َقْدِ ِس يَ ْعنِي ِإلَى َم َّك َة.
وفضائل بيت املقدس معلومة مشهورة ،يتميز بكونه هو ثاني مسجد بني في األرض ،وهو من
املساجد التي تشد الرحال إليها لعظمتها ،ومن املعروف أنه أولى القبلتني وأن النبي [ م َّر عليه
ليلة اإلسراء ،وأن الصالة مضاعفة فيه ،وأن البركة فيه وفي ما حوله ،وقد ذكر في ترجمة عدد
من العلماء املقدسيني أنهم تولوا مشيخة احلرم القدسي ،ومن ذلك ما ورد في كتاب سلك الدرر
في أعيان القرن الثاني عشر (“ )٨٩/٣عبد اهلل القدسي :عبد اهلل بن عبد اللطيف بن عبد
القادر القدسي شيخ احلرم الشريف بها السيد الشريف ..ولد بالقدس في سنة ثمان وخمسني
وألف ونشأ في حجر والده ..وتولى بعد أبيه مشيخة احلرم القدسي” .وفي كتاب عجائب اآلثار
للجبرتي “ )٢٩١/٣( :ال يجوز االستعالء بها -أي أنقاض الكنائس -وال تشييدها وال أخذ رخام
احلرم القدسي ليوضع في الكنيس .وهذا يدل على جواز تسمية املسجد األقصى باحلرم مجازاً
واهلل أعلم .ويصح تسميته ثالث احلرمني أيضاً .ألنه تقرر عند أرباب البيان أن املعدود املضاف
إذا كان من جنس العدد قيل في عده :ثاني اثنني وثالث ثالثة ورابع أربعة وخامس خمسة..
وهكذا .أما إذا لم يكن من جنسه فإنه يقال فيه :ثالث اثنني ورابع ثالثة وخامس أربعة ..وهكذا.
وفي التنزيل العزيز من القسم األول (ثاني اثنني) و( لقد كفر الذين قالوا إن اهلل ثالث ثالثة وما
من إله إال إله واحد) ومن القسم الثاني (ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال خمسة اال هو
سادسهم) و( خمسة وسادسهم كلبهم )..وعليه فلما كان املسجد األقصى عرياً من وصف احلرمية
قيل فيه :ثالث احلرمني ،ولو كان حرماً – باملعنى املعترض عليه -لقيل فيه :ثالث احلرم .وهذا
عند أصحاب هذا االجتاه ،والقضية خالفية ،واهلل أعلم.
راجع ما مت تضمينه من مراجع ،إضافة إلى:
http://www.awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=11049

فتوى تسمية املسجد األقصى باحلرم

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=125578

هل يدعى املسجد األقصى بثالث احلرمني؟

( )1املدرسة الطشتمرية وتعرف بالتربة الطشتمرية ،بالقدس بالقرب من الكيالنية وهي وقف
األمير طشتمر العالئي أنشأها في سنة أربع وثمانني وسبعمائة وتوفي ودفن بها في شعبان سنة
ست وثمانني وسبعمائة( .األنس اجلليل للحنبلي.)٤٥/٢ ،
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(الطشتمرية)( )1وأوقافها ،كما تولى آل الدجاني خدمة (مقام النبي داود عليه
السالم) ،وكذلك آل اخلالدي ،وآل السعدي ،وغيرهم من األسر املقدسية.
وفيما يخدم الوقف ،فقد مارس القائمون عليه االستثمار فيه .وهكذا كانت
رسالة الوقف اإلسالمي في خدمة قضايا األمة ،وبخاصة في القدس حيث
تصدت األوقاف ملشاريع تهويد املدينة ..والذي ينظر إلى املكتبة اخلالدية
في القدس يجد أن اجلدار الذي يجاورها يرفع عليه العلم اإلسرائيلي ،وقد
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عجزت إسرائيل عن طمس وإلغاء معالم الوقف اإلسالمي مبا يخدم تهويد
()1
القدس وفلسطني.
 صالح الدين وأوقاف القدس وفلسطني:سجل التاريخ إبداعات الناصر صالح الدين األيوبي رحمه اهلل حينما حرر
القدس وفلسطني من أيدي الصليبيني ،وأراد أن يعيد احلياة للقدس وليهيئ
مرافقها الستقبال من شد الرحال إلى املسجد األقصى ،وإعادة الطابع
اإلسالمي لها ،أول ما فكر فيه صالح الدين األوقاف ،فأنشأ األوقاف الكثيرة
إلعادة احلياة للمدينة املباركة.
ولكي تستمر وتدب احلياة في املدينة فحبس األوقاف  -بداية  -التي تصرف
على إمام املسجد األقصى والعاملني فيه ،حيث أوقف صالح الدين على
مصالح املسجد األقصى سوقاً لبيع اخلضراوات وسوقاً لبيع القماش.
ثم تتالت األوقاف التي طالت كل ما يصلح البالد والعباد ،من مدارس
كاملدرسة الصالحية التي أنشئت عام ٥٨٣هـ١١٨٧/م ووقفها السلطان عام
٥٨٨هـ١١٩٢/م ،وخصصت لتدريس املذهب الشافعي ،ووقف عليها الكثير من
األمالك ،ومن ضمنها :سوق العطارين في القدس ،ووادي سلوان (جنوب شرق
القدس) ،حمام في باب األسباط ،وقرية عني سلوان ،وفرن في محلة باب
حطة( ،)2ودور متفرقة في القدس ،وبستان بئر أيوب وأراض أخرى.
واخلانقاه الصالحية( )3التي وُقِ فت للزاهدين والعابدين إيواء وجتمعاً ملجالسهم
في  ٥٨٥هـ ،ووقف عليها السلطان طاحوناً وفرناً وحماما وحوانيت مجاورة
وبركة ماء وقطعتي أرض مجاورتني وكذلك صهريجي ماء ،وتضم اخلانقاه
مسجداً وغرفاً للسكن ومرافق عامة ،وعني للوقفية ناظراً .وأوقف كذلك
املشافي ومن أشهرها البيمارستان الصالحي حيث أمر السلطان صالح الدين
( )1راجع :دور الوقف اإلسالمي في احليلولة دون تهويد فلسطني ،عبد الكرمي السمك .مجلة
البيان .ومنشور على موقع األلوكة.

http://www.alukah.net/world_muslims/060710//#ixzz4EBVK0GDm

( )2باب حطة من أقدم أبواب املسجد األقصى املبارك ,يقع على سوره الشمالي بني
بابي األسباط وفيصل.
( )3أصل اخلانقاه :بقعة يسكنها أهل الصالة واخلير( .تاج العروس للزبيدي.)٢٧٠/٢٥ ،
واخلانقاه الصالحية وقفها امللك صالح الدين على الصوفية في اخلامس من شهر رمضان سنة
خمس وثمانني وخمسمائة( .األنس اجلليل.)٤٧/٢ ،

وأوقف الكثير من كتّاب تعليم القرآن الكرمي ،وأوقف مقبرة باب الساهرة
وكانت تسمى في السابق «مقبرة املجاهدين» ،وال تزال لليوم مقبرة للمسلمني
أراض منها.
مع اندثار قسمها الشرقي ،وتعدى اليهود على ٍ
ووُقِ فت املطهرة ،والتي تتكون من مجموعة من الغرف املخصصة للطهارة
وأماكن للوضوء ونُزل :قسم للرجال ،وقسم للنساء ،ومجموعة غرف تؤجر
لوقف املسجد األقصى .وكثير من األوقاف األخرى :كمقبرة الشهداء ومقبرة
ماميال(.)1
وامتاز العهد األيوبي بإنشاء املدارس واملعاهد واملراكز للطبابة واألسبلة
والزوايا واملساكن واملقابر ،ووُقِ فت لتلك األوقاف أوقاف تُدر ريعاً ليصرف
عليها ،فكانت مؤسسات خدماتية واقتصادية خلدمة سكان املدينة وزوارها،
ال ثابتا وريعا
وكانت األسواق واحلمامات واخلانات (الفنادق) التجارية أص ً
دائما(.)2
وهكذا أعاد الناصر الفاحت صالح الدين األيوبي احلياة إلى القدس بأن أوقف
األوقاف التي طالت كل مناحي احلياة؛ ليصرف من ريع األوقاف على املسجد
األقصى وتسهيل شد الرحال واملكوث في القدس ،وتوفير الطعام والشراب
واملأوى والتعليم والطبابة ألهل القدس وما حولها.
وعادت احلياة إلى القدس سريعاً بعد أن غُيب عنها املسلمون  ٩١عاماً ،وهي
ُقصد
في ظل رماح االحتالل الصليبي ،وخالل أقل من سنة كانت القدس ت َ
( )1مقبرة ماميال :مقبرة إسالمية عريقة تقع في مدينة القدس ،وحتدي ًدا غربي البلدة القدمية،
وتبعد حوالي كيلومترين اثنني عن باب اخلليل.
( )2انظر لالستزادة ،أوقاف بيت املقدس وأثرها في التنمية االقتصادية ،مروان أبو الربع،
ص ( )٨٩-٧٩الدار العثمانية -األردن ،ط١٤٢٥ ،١هـ ٢٠٠٥ -م.
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بأن جتعل الكنيسة املجاورة لدار االستبار بيمارستاناً للمرضى  -أي مستشفى
 ووقف عليه مواضع وزوده باألدوية والعقاقير؛ حيث كان علم الطب يُدّرسفيه إلى جانب ممارسته عملياً ،وأوقف  ٤٠بيتاً وفرناً في محلة القطانني وقبواً
وطاحوناً و ١٣دكانا في سوق الزيت و ٢٢حانوتا في سوق الزيت و ٦مخازن
وصهريج كبير و ١٦قيراطاً من مزرعة حارة اإلفرجن ،وغرس زيتون تعرف
بالتربة ،وحكر خان الزيت مع حكر قبان الزيت ،وقطعة أرض (املصرارة)
ظاهر القدس منها  ١٦قيراطا حصة وقف البيمارستان.
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ويشد إليها الرحال ويتقرب إلى اهلل في مجاورة املسجد األقصى ،وبفضل اهلل
تعالى ثم فقه وحنكة الناصر صالح الدين أعيدت احلياة االقتصادية للقدس،
وبعودتها عاد النبض لكل مناحي احلياة ،وأسهم بذلك في رجوع املسلمني
واالستقرار في القدس.
 أوقاف املغاربة في القدس:ارتبط تاريخ املغاربة بالقدس واخلليل منذ األيام األولى التي اعتنقوا فيها
اإلسالم ،وكان جل حجاجهم ميرون بفلسطني ،عند رجوعهم من احلج ،لينعموا
برؤية مسرى رسول اهلل  وينالوا أجر مضاعفة الصالة في املسجد األقصى.
وقد شدَّ الرحال للمسجد األقصى املئات من طلبة العلم املغاربة وأعالمهم
ممن كانوا نبراساً في الديار املغربية ،فأفادوا واستفادوا من مجالس العلم
بحلقات قراءة القرآن
ِ
وعلماء بيت املقدس ،حيث اشتهر املسجد األقصى
وحفظه وتدارسه،
وقد أشار ابن عثمان املكناسي (رحالة ومؤرخ ووزير مغربي توفي١٧٩٩م)
ال
عندما دخل القدس الشريف إلى أوقاف املغاربة بالقدس وقال :إن عليها وكي ً
ولها أوقاف ،والواقع أن مثل هذه األروقة والزوايا مما ظل الرحالة واملؤرخون
يرددون صداه منذ الوقت املبكر(.)1
ويشير د .عبد الهادي التازي إلى احلضور املغربي بكثافة في القدس واخلليل
منذ التاريخ املبكر ...فلقد تنبه املغاربة ملا يهدد بيت املقدس من غزو ،وبهذا
نفسر وجود عدد كبير من العقارات في املدينة املقدسة وخارجها وأصبحت
منذ العصور األولى ملكاً للمغاربة(.)2
وقد ذكر مجير الدين في كتابه األنس اخلليل مضمون وثيقة ترجع إلى عام
٧٠٣هـ ١٣٠٣ -م ،وهي عبارة عن وقف الشيخ الصالح عمر بن عبد النبي
املغربي املصمودي امللقب باملجرد ،بتعمير الزاوية املعروفة بزاوية املغاربة (.)3
( )1انظر :القدس واخلليل في الرحالت املغربية ( رحلة ابن عثمان منوذجاً ) تقدمي وحتقيق:
د .عبد الهادي التازي ،منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو
(١٤١٨هـ ١٩٩٧ -م) ،ص.٣٤
( )2املصدر السابق ص.٣٤
( )3األنس اجلليل (.)١٦٣-١٤٦-/٤٥/٢

وحررت في شهر رمضان سنة ٧٢٠هـ ١٣٢٠ -م حجة وقف للعالم أبي مدين
(احلفيد) )1(،تثبت أنه حبس مكانني اثنني كانا حتت ملكه وتصرفه ،وكان
يتولى هو نفسه اإلشراف عليها ،وهما قرية عني كارم من قرى مدينة القدس
الشريف ،وقنطرة أم البنات بباب السلسلة وهو يشمل على إيوان وبيتني
وساحة ومرتفق خاص ومخزن وقبو يقعان سفلي ذلك(.)2
وتنص الوثيقة على أن كال من قرية عني كارم وقنطرة وأم البنات حبس على
املغاربة املقيمني بالقدس أو القادمني إليها .وتوضح الوثيقة شروط االنتفاع
من قرية عني كارم ،وأنه ال ينبغي أن تؤجر ألكثر من سنتني وأن ال يستأنف
عقد إال عندما ينتهي العقد األول ،وذلك حتى ال يتهددها سطو أو ادعاء(.)3
وحي املغاربة في القدس ،من األحياء الوقفية ،والتي وُقِ فت بعد الفتح
الصالحي ،ملا كثر عدد املغاربة بعد استرداد صالح الدين بيت املقدس ،وقد
وثق ذلك الوقف امللك الفاضل نور الدين أبو احلسن( ،)4والذي حوى األراضي
واملساكن احمليطة بحائط البراق حتى أخذ احلي يدعى بحارة املغاربة أو احلي
املغربي.

( )1وهناك مصادر ذهبت إلى أن هذا الوقف كان ألبي مدين الغوث املتوفي سنة ٥٩٤هـ ،جد أبي
مدين احلفيد .ولعل هناك أكثر من وقف(.راجع في ترجمة أبي مدين الغوث وأوقافه“ :املواد
الغيثية الناشئة عن احلكم الغوثية “ألحمد العالوي املستغامني).
( )2القدس واخلليل في الرحالت املغربية :ص.٣٦
( )3وهذا بُعد نظر في احلفاظ على تلك األوقاف حتى ال يدعي أحد أنه ملك ذلك الوقف بعد
طول مدة االنتفاع والتي تنتقل غالباً من جيل إلى جيل ،فتتعامل مع الوقف األجيال املتأخرة وكأنه
ملك لهم ،خاصة بعد ضياع حجج الوقف ،وتضييع االستعمار املعاصر واألنظمة التي تلته للوقف
اإلسالمي.
( )4هو علي بن صالح الدين يوسف ،مولده مبصر يوم عيد الفطر سنة خمس  -وقيل ست
 وستني وخمسمائة ،وهو أكبر أوالد أبيه وإليه كانت والية عهده ،توفي سنة اثنتني وعشرينوستمائة( .السلوك ملعرفة دول امللوك للمقريزي.)٣٣٩/١ ،
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وكانت أوقاف املصمودي محبسة على املغاربة احملتاجني سواء منهم املقيمون
بالقدس أو العابرون ،وكان املصمودي يشرف بنفسه على األوقاف ،وقد
اشترط في متولي أوقافه في حالة وفاته أن يكون من جنس املغاربة املختارين
من ذوي التقى والصالح.
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وأنشأ لهم في احلارة نفسها مدرسة عرفت باألفضلية( )1وأوقفها على فقهاء
املالكية في بيت املقدس باإلضافة إلى أوقاف أخرى أوقفها األفضل نور
الدين ،وأوقف أعيان املغاربة عدة أوقاف هامة في القرن السابع الهجري.

املبحث الثاني :أهمية الوقف بالنسبة لفلسطني
ميثل الوقف بالنسبة لفلسطني أهمية كبرى ،نظراً ملا يناط به من أعمال ،حيث
تبلغ األراضي املوقوفة في فلسطني  %١٦من مساحتها الكلية ،والتي تبلغ ٢٧
ألف كيلو متر مربع ،وأرض فلسطني كلها هي جزء من أراضي اخلراج التي
ال تقسم على اجلند بقرار من ولي األمر ،وإمنا تبقى رقبة األرض للمسلمني
عامة ،لذا صارت فلسطني وقفاً للمسلمني على التأبيد(.)2
وقد ازدادت أهمية الوقف في فلسطني بعد احتاللها ،لكونه يسهم في احلفاظ
على تراثها ،ويدعم أهلها في صمودهم ضد االحتالل ،ويحفظ مقدساتها،
السيما وأنه يتسم بالدوام واالستمرارية.
وقد فطن اليهود إلى أهمية األوقاف الفلسطينية ولذا كان أول عمل قام به
اليهود بعد احتاللهم مدينة القدس سنة ١٣٨٧هـ ( ١٩٦٧م) االستيالء على
حائط البراق ،وتدمير حارة املغاربة ،وتسويتها باألرض بعد أربعة أيام من
احتالل القدس ،حيث توجهت اجلرافات اليهودية إلى احلي املغربي داخل
أسوار مدينة القدس وهدمته بكامله ،وشردت  ١٣٥عائلة من سكانه املسلمني
بلغ عدد أفرادها  ،٦٥٠كما نسفت  ٣٤داراً أخرى مجاورة ومصنعاً للبالستيك،
وشرد سكانها وعمالها البالغ عددهم حوالي  ٣٠٠آخرين.
وكان في حارة املغاربة قبل أن تهدَّ م أربعة جوامع ،واملدرسة األفضلية وأوقاف
أخرى وأصبحت حارة املغاربة في ذاكرتنا بعد أن كانت أوقافاً إسالمية ،ويطلق
( )3
عليها اليهود اآلن ساحة املبكى بعد أن دفنوا تاريخ حارة وقفية إسالمية.
( )1املدرسة األفضلية وتعرف قدميا بحارة املغاربة وقف امللك األفضل نور الدين أبي احلسن
علي ابن امللك صالح الدين األيوبي تغمده اهلل برحمته وقفها على فقهاء املالكية بالقدس الشريف
وكان ذلك في سنة ٥٨٩هـ( .األنس اجلليل.)٤٦/٢ :
( )2واقع استثمار األوقاف بفلسطني :الشيخ عكرمة صبري ،بحث منشور في :مؤمتر دبي الدولي
لالستثمارات الوقفية ،اإلمارات -دبي ،سلسلة املؤمترات والندوات ،مؤسسة األوقاف وشئون
ُصر ،في الفترة من  ١٤-١٣يوليو ٢٠١١م ،ص.٤٩٥
الق َّ
(3) http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=179
حارة املغاربة في القدس تاريخ مفقود ،بتصرف.

 األوقاف الفلسطينية من أكبر دالئل إسالمية القدسساهمت وثائق األوقاف الفلسطينية في إثبات وتدعيم أحقية املسلمني
بهذه املدينة العظيمة ،حيث كانت الوثائق الوقفية من كبريات براهني أحقية
املسلمني التاريخية للمدينة.
وهناك عالم مقدسي موسوعي محقق قلَّ من يلحق بركبه في عطائه الوثائقي
أسقط بعطائه العلمي نظرية احلق التاريخي لليهود في فلسطني والقدس
واألقصى ،وأثبت تاريخية اإلسالمية للمدينة بواسطة األوقاف اإلسالمية ،إنه
الدكتور كامل جميل العسلي املقدسي ،واملولود في القدس سنة (١٣٤٤هـ /
١٩٢٥م = ١٤١٦هـ ١٩٩٥ /م) ،والذي استطاع حصر اجلانب اخلاص بالوقف
اإلسالمي في بيت املقدس في كتابني من أعماله ،وأهمها باكورة أعماله في
ثالثة مجلدات ،وهو كتاب :وثائق مقدسية تاريخية ،ففي املجلد األول من
الكتاب جاء العسلي فيه على ست وثائق وقفية نادرة ،وأقدمها وقفية السلطان
صالح الدين األيوبي رحمه اهلل للخانقاه الصالحية بالقدس ،وهي مؤرخة في
( ٥رمضان لسنة ٥٨٥هـ املوافق ١٦ :أكتوبر سنة  ،)١١٨٩وآخرها وقفية الشيخ
راغب اخلالدي رحمه اهلل( )1حلصته من حمام العني على املكتبة اخلالدية التي
ما زالت  -أي املكتبة  -عامرة واحلمد هلل ،والوثيقة مؤرخة في ( ٨ربيع اآلخر
١٣٢٢هـ املوافق ٢١ :يونيو سنة .)١٩٠٤
وثمة وثائق على شكل مراسم سلطانية مملوكية من السلطان بيبرس ،وهي
في عددها خمس وثائق وقفية بشأن احلرم القدسي الشريف ،أولها بتاريخ
(جمادى األولى  ٦٦٤هـ املوافق ١٤ :فبراير سنة ١٢٦٦م) ،واخلامسة مرسوم
من السلطان خشقدم بشأن تخصيص جوالي قرية طيبة لسم (االسم) على
مصالح الصخرة الشريفة.
( )1حلاج راغب نعمان “الشيخ راغب” محمد علي السيد علي محمد بن الشيخ خليل بن الشيخ
محمد صنع اهلل اخلالدي ،ولد في القدس ودرس في مدارس االقصى ،عضو محكمة البداية
واملعارف في العهد العثماني في القدس ومؤسس املكتبة اخلالدية ،توفي سنة ١٩٥٢م .راجع
ترجمته فيhttp://khalidi.org/ htm.23
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فقد كانت األوقاف في القدس لها دور كبير في التنمية االقتصادية واالجتماعية
والتعليمية والصحية والتي كانت من وفرتها أن ساهمت في كل مناحي احلياة
وانتقلت من خدمة اإلنسان إلى رعاية احليوان كأوقاف خصصت إلطعام
الطيور وإيواء اخليول وغيرها ،والتي شكلت احلماية الكبيرة للمجتمع.
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أما املجلد الثالث من الكتاب فقد احتوى بني دفتيه على ( )١٥٦وثيقة «مبا في
ذلك ٢٩نقشاً حجرياً» ،أقدمها يرجع إلى (٦٠٩هـ ١٢١٢ /م) ،وهناك الوثائق
والنقوش العثمانية التي تتوزع تاريخياً على مدى خمسمائة عام ،ما بني سنتي
( )1
( ٩٤٥هـ إلى ١٣٣٦هـ ١٥٣٨م إلى ١٩١٧م).
 نظرة على مساحة املمتلكات الوقفية في بعض مناطق فلسطنيبسبب الظروف السياسية املتعاقبة واملعقدة ،وكذلك بسبب عدم وضوح
الوضعية القانونية لألراضي بشكل عام ،ال ميكن التحدث عن إحصائيات
دقيقة وشاملة لألمالك الوقفية في فلسطني ،وإن كانت األراضي املوقوفة في
فلسطني إجماال تبلغ مساحتها ما يقارب  %١٦من مساحة فلسطني الكلية،
كما ذكرنا.
ومنذ تولت السلطة الوطنية الفلسطينية إدارة الوقف في الضفة الغربية وقطاع
غزة ،تعمل وزارة األوقاف والشؤون الدينية على تنظيم وحصر هذه األمالك.
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ولكن إلى اآلن ال تتوفر إحصائيات دقيقة بهذا الشأن .األرقام الواردة في هذه
الصفحات هي أرقام رسمية مت توثيقها من ملفات وزارة األوقاف ودوائرها،
غير أنها غير كاملة في بعض األحيان.
وفيما يلي عرض لبعض املمتلكات الوقفية في بعض مناطق فلسطني باعتبارها
من أدلة عناية املسلمني بتلك البقعة.
 املمتلكات الوقفية في الضفة الغربية*األراضي
تصل مساحة األراضي الوقفية في الضفة الغربية حوالي ( (١٥٢٩١٩دومنا.
ُتصنف إلى« أراضي ملساء »وهي أراض ال يوجد عليها شجر أو بناء وقد
و ّ
تكون مستغلة زراعيا وقد تكون غير صاحلة للزراعة ،و»أراضي مشجر ة»،
وأراضي قائم عليها عقارات ،واملساحة األكبر هي من األراضي امللساء ،ويبلغ
( )1راجع :وثائق مقدسية تاريخية ،كامل جميل العسلي ،من منشورات اجلامعة األردنية .دور
الوقف اإلسالمي في احليلولة دون تهويد فلسطني ،عبد الكرمي السمك .مجلة البيان .ومنشور
على موقع األلوكة.

http://www.alukah.net/world_muslims/٠/60710/#ixzz٤EBVK٠GDm

*املباني
يوجد في الضفة الغربية حوالي  ١٨٩٢عقارا ،يقع  ١٦٠٤منها في املدن ،أي ما
نسبته  % ٨٤,٨من املجموع ،و  ٢٨٨عقارا خارج  % ١٠املدن( قرى أو بلدات
ُتصنف هذه العقارات كما يلي:
أو مخيمات ،أي ما نسبته( )١٥,٢و ّ
✾

✾محالت جتارية

✾

✾مدارس

✾

✾رياض أطفال

✾

✾كليات أو معاهد

✾

✾عيادات ومستوصفات

✾

✾مستشفيات

✾

✾دور ومباني سكنية

✾

✾أبنية تستخدم كمقرات ومكاتب ملؤسسات رسمية أو أهلية

✾

✾آبار وعيون ماء

✾

✾نوادي رياضية

*املقامات واملقابر
يوجد في الضفة الغربية  ٣٨٧مقاماً ،منها ما هو ديني و ما هو تاريخي ،يقع
معظمها في القرى .وتعاني معظم املقامات في الضفة الغربية من تدن واضح
في صالحية أبنيتها ،فمعظمها مهدمة أو مهجورة أو تفتقر إلى طرق مؤدية
إليه .كما يوجد في الضفة الغربية  ٥٩٧مقبرة ،مبساحة  ٢٥٧٧دومنا ،منها
 ٨٩مقبرة مندرسة (مطموسة) مبساحة  ٢٥١,٤دومنا ُومتّثل املقابر املندرسة
في املدن  % ٢٧,٣من مجموع املقابر فيها ،في حني ال تتجاوز %١٣,٤من
مجموع املقابر في القرى.
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مجموع مساحته ) (١٤٨٦٧٣دومنا ،ويقع أغلبها في محافظة أريحا ()١٤٣٧٠٠
دومنا ،بينما تبلغ مساحة األراضي املشجرة( )٣٣١٤دومنا ،ومساحة األراضي
املقام عليها عقارات )  ( ٩٣٢دومنا.
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*املساجد
وفقاً إلحصاء قامت به مديرية األمالك والشؤون الوقفية في وزارة األوقاف
والشؤون الدينية الفلسطينية سنة  ،١٩٩٩يوجد في الضفة الغربية ماال يقل
عن  ١٢٣٩مسجداً تابعاً ملديريات الوزارة.
 املمتلكات الوقفية في قطاع غزةيوجد في قطاع غزة ما يزيد عن  ٦٧٧٧دومنا من األراضي املوقوفة ،وهي
كما في الضفة الغربية تنقسم إلى أراضي مزروعة وأراضي ملساء ،أي غير
()1
مشجرة وأراضي مقام عليها عقارات.

املبحث الثالث :املشاريع الوقفية الكويتية ألرض اإلسراء اخلاصة
باألمانة العامة لألوقاف
أوضحنا فيما سبق بعض صور العمل اخليري الكويتي املوجَّ ه ألرض اإلسراء،
ورأينا مدى تفاعل شعب الكويت مع قضايا أرض اإلسراء ،إال أن العمل
اخليري الكويتي لفلسطني في أواخر الثمانينيات من القرن املاضي قد
خضع لسنة التطور ،ليبرز وقتها رافد مهم من روافد العمل اخليري ،أال وهو
الوقف ،باعتباره صورة من أهم صور العمل اخليري الكويتي التي تضمن
استمرارية الدعم والنصرة لفلسطني وشعبها ،وسنقتصر فيما يلي على بيان
العمل اخليري الكويتي لفلسطني ذي الصلة مبجال الوقف وحده .أو املشاريع
الوقفية الكويتية ألرض اإلسراء.
ال إيجابياً مع املشاريع الوقفية لصالح
لقد تفاعل الشعب الكويتي تفاع ً
فلسطني ،والتي دعت إليها جمعيات النفع العام الكويتية ،وهذا يتضح عندما
نذكر املشاريع الوقفية لألمانة العامة لألوقاف ،وتلك التي تبنتها جمعيات
النفع العام ،وما كان لهذه املشاريع أن تنجح دون التفاعل الكبير من قبل
الشعب الكويتي ،والذي يعكس مدى حب هذا الشعب وتعلقه مبسرى نبينا
 ،وفيما يلي إعطاء صورة كاملة عن ذلك من خالل مؤسسات املجتمع
الكويتي وجمعياته.

( )1األوقاف الفلسطينية في الضفة الغربية ،لؤي عمر ،سلسلة تقارير قانونية ( )٣٠ص.٢٨-٢٠
الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن.

أسهمت األمانة العامة لألوقاف -منذ إنشائها سنة ١٩٩٣م -بدور بارز
وأساسي في دعم الشعب الفلسطيني سواء في داخل فلسطني أو في خارجها،
وذلك عن طريق الصندوق الوقفي للدعوة واإلغاثة ،وإدارة املشاريع الوقفية،
وإدارة املصارف اخلاصة ،وذلك على التفصيل التالي:
  1الصندوق الوقفي للدعوة واإلغاثة:قدم الصندوق الوقفي للدعوة واإلغاثة باألمانة العامة لألوقاف دعماً كبيراً
للشعب الفلسطيني ،ومن املشاريع التي قدمها الصندوق:
) أدعم مشروع ترميم وتأهيل مدرسة األقصى األساسية -مدرسة احلرم.
ويقع مبنى مدرسة األقصى األساسية داخل سور احلرم القدسي الشريف،
ويشغل جزءاً من الرواق الشمالي املتاخم لسور املسجد األقصى املبارك،
في البلدة القدمية في القدس ،حيث كانت تعاني تلك املدرسة من التصدع
وتسرب املياه ومن ثم كانت بحاجة إلى الترميم لضمان استمرارية التعليم،
ويبلغ عدد املستفيدين من املشروع  ٣٩٥طالباً وطالبة في املدرسة ،مببلغ
قدره  ،$١٢١,٥٠٠وذلك من خالل الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية – جلنة
فلسطني اخليرية ،وقد مت إجناز املشروع بشكل نهائي بتاريخ  ٢٠أكتوبر/
تشرين األول ٢٠١١م.
) بدعم مشروع األنصار لكفالة األُسر الفلسطينية الفقيرة واحملتاجة.
وبلغ عدد تلك األسر  ١٥٠أسرة من خالل دعم ومساعدة األسر الفلسطينية
احملتاجة والفاقدة للمعيل مادياً ومعنوياً ،حيث يتم تخصيص دخل شهري ثابت
لكل أسرة لتأمني احتياجاتها األساسية ،مببلغ قدره  ٩٠.٠٠٠د.ك ،وذلك من
خالل الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ،واجلهة املنفِّذة للمشروع هي :وقف
رعاية األسرة الفلسطينية واللبنانية وفرة.

( )1املعلومات الوقفية في هذا اجلزء مت استقاؤها من تقارير خاصة باألمانة العامة لألوقاف
بالكويت.
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) جدعم مشروع ترميم  ٢٠مسجد ًا في قطاع غزة بفلسطني.
وهذه املساجد قد تضررت جزئياً خالل االعتداءات املتكررة على غزة ،وتعتبر
هذه املرحلة هي الرابعة في إعادة إعمار املساجد بفلسطني ،مببلغ قدره
 ٢٩.٠٠٠د.ك ،وذلك من خالل الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية – جلنة
فلسطني اخليرية.
) دم���س���اع���دة ال�ل�اج���ئ�ي�ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين امل���ع���اق�ي�ن ف����ي امل��خ��ي��م��ات
الفلسطينية في لبنان.
وذلك من خالل توزيع األجهزة الطبية املساعدة مثل الكراسي املتنقلة
والعكازات واألطراف الصناعية والسماعات الصناعية وغيرها ،بهدف دمج
املعوقني في املجتمع على كافة األصعدة من خالل توفير الدعم الصحي
واالجتماعي لهم ،وذلك مببلغ قدره  ،$ ١٨٩.٤٥٠وقدم الدعم بواسطة الهيئة
اخليرية اإلسالمية العاملية – جلنة فلسطني اخليرية.
) همساعدة الشعب الفلسطيني املنكوب في قطاع غزة.
والذي تعرض حلصار ظالم مت فيه منع كل اإلمدادات الغذائية والدوائية وكافة
الوسائل الضرورية عنهم ،مببلغ قدره  ١٠٠.٠٠٠د.ك ،وذلك من خالل اللجنة
الكويتية املشتركة لإلغاثة.
) ومشروع تدريب األطباء الفلسطينيني بالتعاون مع اجلامعات املصرية.
حيث يستهدف املشروع تدريب  ٤٠طبيباً تدريباً عملياً على بعض املهارات
الطبية الدقيقة في جميع التخصصات ويحصل الطبيب على في آخر التدريب
على شهادة موثقة من اجلامعات املصرية ،وبلغت تكاليف املشروع ٦٣٥.٠٠٠
جنيه مصري ،قدمتها الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية – جلنة فلسطني
اخليرية.
) زدعم مشروع احلياة الكرمية (متكني املرأة الفلسطينية في مخيمات
الالجئني الفلسطينيني في لبنان).
حيث يتم تنفيذ دورات تدريبية يتم خاللها تعليم السيدات والطالبات مهناً
مختلفة ومطلوبة في املجتمع ،في التخصصات اآلتية :التمريض ،والتزيني
النسائي ،واحلضانة والعلوم الشرعية ،واخلياطة ،واحملاسبة واملعلوماتية ،ورعاية

- -2إدارة املشاريع الوقفية:
تقوم إدارة املشاريع باألمانة العامة لألوقاف بتقدمي دعم كبير لفلسطني
وللشعب الفلسطيني من خالل اجلمعيات اخليرية املختلفة ،إلقامة املشاريع
الداعمة للمجتمع الفلسطيني ،ومن هذه املشاريع:
) أطباعة كتاب أعمال مؤمتر فلسطني الدولي لألوقاف اإلسالمية.
حيث قدَّ مت األمانة العامة لألوقاف ممثَّلة في إدارة املشاريع بها دعماً مادياً إلى
اللجنة املنظمة ملؤمتر فلسطني الدولي ،مببلغ قدره  ،$١٥٠٠٠بغرض املساهمة
في تبنِّي طباعة كتابة مؤمتر أعمال فلسطني الدولي ،وتشجيع التنسيق الدولي
لدعم أوقاف فلسطني ،وكذلك إفادة املهتمني بتطوير أوقاف فلسطني.
) بدعم شراء املنزل املجاور ملسجد اخللفاء الراشدين في مخيم
جباليا في شمال قطاع غزة.
يستهدف هذا املشروع احملافظة على احلياة االجتماعية الدينية والثقافية
لسكان قطاع غزة من خالل احملافظة على املساجد التي تنطوي على كثير من
املظاهر الدينية ،وذلك باملساهمة في إعادة إعمار مسجد اخللفاء الراشدين
مبخيم جباليا في قطاع غزة ،مببلغ ١٠.٠٠٠د.ك ،وذلك بواسطة الهيئة اخليرية
اإلسالمية العاملية ،ويستفيد من هذا املشروع بشكل مباشر  ٦آالف امرأة
وصبي وفتاة ،وبشكل غير مباشر  ٢٧٠ألف نسمة وهم سكان محافظة شمال غزة.
) جدعم مشروع ترميم املباني القدمية في – يطا – فلسطني.
ولهذا املشروع هدف عام يتمثل في استدراج منح مالية من أجل تنفيذ أعمال
(ترميم وقائي وطارئ) بهدف إعادة احلياة للمركز التاريخي لبلدة “يطا”
والتي تقع في جنوب شرقي مدينة اخلليل والتي تعاني من نقص اخلدمات
واملساكن .وللمشروع أهداف خاصة تنحصر في:
<

<توفير فرص عمل ودخْ ل مادي ألرباب األُسر في يطا.

<

<حتسني البيئة املعيشة في املنطقة التاريخية من يطا.
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األطفال ،وتصفيف الشعر ،مع توفير مواد أساسية ثابتة ودائمة الستمرار عملها،
ومن ثم تسويق املنتجات وبيعها ،وبلغت التكاليف  $ ٤٧.٦٠٠دوالر ،وذلك من
خالل الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية  -جلنة فلسطني اخليرية.
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<

<توفير مركز خدمات لسكان يطا في املنطقة التاريخية.

<

<احلفاظ على حماية التراث املعماري الفلسطيني اإلسالمي.

ومبلغ الدعم لهذا املشروع قدره  ١٠٠٠٠دك ،قدَّ مته إدارة املشاريع الوقفية
باألمانة من خالل جمعية اخلريجني الكويتية وجمعية الثقافية النسائية -جلنة
(الكويتيون من أجل القدس) ،ليستفيد من املشروع سكان يطا في اخلليل ،وقد
ال سوف يعملون في
بلغ عدد املستفيدين من املشروع عدد  ١٠أسر ،و ٣٠عام ً
الترميم ،و ٥٠٠٠مواطناً يسكنون قريباً من املوقع.
) ددعم مشروع املقاصد اخليرية اإلسالمية – القدس.
وهذا املشروع تقدمه األمانة من خالل جمعية اخلريجني الكويتية واجلمعية
الثقافية النسائية  -جلنة الكويتيني من أجل القدس ،إلى أبناء الشعب
الفلسطيني (القدس والضفة الغربية وقطاع غزة) ،وذلك مببلغ  ١٠٠٠٠د.ك،
ويستهدف احملافظة على احلياة الصحية من خالل تطوير املستشفيات وحتقيق
االستمرار في تقدمي اخلدمات الطبية لهم ،وذلك بتوفير الرعاية الصحية
وأسرة لقسمي الباطنية والعظام.
للمرضى من خالل توفير أجهزة طبية لهم ِ
هـ) مشروع إنقاذ األسر املعدمة (شديدة الفقر) في قطاع غزة لعدد
 ١٠٠٠أسرة.
وهذا املشروع قدمته األمانة من خالل جمعية الرحمة العاملية مببلغ قدره
 ٧٠٠٠د.ك .وهدف املشروع العام :م ّد يد العون ومساعدة بعض األسر األشد
فقراً وحاجة في قطاع غزة مبا يلزمها من احتياجات معيشية وحياتية ضرورية
وبخاصة في ظل األحوال املعيشية الصعبة.
وأما األهداف اخلاصة لهذا املشروع فهي:
 - -1إنقاذ أسر بالغة الفقر ،والتي يعاني أهلها حصاراً و جتويعاً.
 - -2توفير حياة كرمية.
 - -3إبراز الوجه اإلنساني واحلضاري لدولة الكويت.
واستفاد من هذا املشروع  ١٠٠٠أسرة معدَمة إلى جانب بعض األيتام والعاطلني
عن العمل واألرامل ،وتتمثل مجاالت االستفادة في تقدمي طرد غذائي يكفي

و) مشروع إغاثة املنكوبني في غزة.
وهذا املشروع يستهدف إغاثة املنكوبني في غزة الذين تعرضوا للقتل والتجويع
نتيجة لالعتداءات الصهيونية املتكررة ،والتي خلفت آالف اجلرحى الذين
تعجز مستشفيات غزة عن تضميد جراحهم ،ويقدم املشروع من خالل اللجنة
الكويتية املشتركة لإلغاثة ،وذلك مببلغ قدره  ٣٠٠.٠٠٠د.ك.
- -3إدارة املصارف اخلاصة:
تقوم إدارة املصارف اخلاصة باألمانة العامة لألوقاف بتقدمي الدعم إلى فلسطني
والشعب الفلسطيني من ريع بعض األوقاف املوقوفة لهذا الغرض ،ومنها:
) أوقف ثلث غالية بنت علي حمود –رحمها اهلل -وكان عمارة مستقلة
بأكملها ،وتبلغ قيمتها آنذاك  ٢٩.٣٠٣د.ك ،أي ما يعادل١٠١٤٠٠( :
 ،)$والذي صرف ريعها على مشروع «رعاية وسدانة املسجد
األقصى املبارك» ،وبدأ تنفيذه منذ عام ١٤٣١هـ٢٠١٠ -م ،ونفذته
جمعية حماية التراث العثماني في بيت املقدس (ميراثنا) مبقتضى
اتفاقية عقدت بني الهيئة اخليرية اإلسالمية واألمانة العامة
لألوقاف .وتقوم فكرة هذا املشروع على إبقاء املسجد األقصى
نظيفاً مشرقاً من خالل إجراء عمليات الصيانة الدورية ملرافقه
املختلفة من موضئات أو ساحات خارجية أو أجهزة إضاءة ..إلخ.
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ملدة شهر ،وأجهزة وأدوات منزلية ضرورية حسب احتياجات األسرة ،وكذلك
دعم مشروع صغير ميثل مصدر دخل لألسرة فيما جتيد من ِحرف وأعمال.
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) ب وقف محمد سالم عبد اهلل العتيقي –رحمه اهلل.-

)(1

وقد قدمه صاحبه لألمانة العامة لألوقاف وقام بتسجيل عقار له بصفة الوقف،
وقد خصص نصف ريعه على املرابطني واملجاهدين في سبيل اهلل ،وجعل نفسه
ناظراً للوقف طوال حياته ،ومن بعده تتولى األمانة العامة لألوقاف النظارة (.)2
) ج وقف عقار تقدمت به إحدى احملسنات الكويتيات.
وقد سجلته في األمانة العامة لألوقاف ،وجعلت أولوية الصرف منه
على مساعدة أبناء الشهداء الفلسطينيني؛ من تربية وتعليم وأي مساعدة
يحتاجونها ،وجعلت النظارة لها طوال حياتها ،ومن بعدها تؤول إلى وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية.
ورغم أن حجية الوقف على اسم وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية إال
أن التطبيق العملي يأخذ صورة التوجيه إلى األمانة العامة لألوقاف بعد
استقاللها بجميع شئون الوقف واألوقاف في نوفمبر عام ١٩٩٣م.

املبحث الرابع :املشاريع الوقفية الكويتية ألرض اإلسراء اخلاصة
بجمعيات النفع العام
أنشأت بعض جمعيات النفع العام الكويتية جلاناً خاصة لفلسطني ،مثل :الهيئة
اخليرية اإلسالمية العاملية التي أنشأت جلنة فلسطني اخليرية في ُغرّة ذي
القعدة ١٤٠٨هـ املوافق ١٩٨٨/٦/ ١٥م جراء أحداث االنتفاضة الفلسطينية
األولى التي اندلعت في ١٩٨٧/١٢/٨م.
وكذلك أنشأت األمانة العامة للجان اخليرية التابعة جلمعية اإلصالح
االجتماعي ،جلنة املناصرة اخليرية لفلسطني ولبنان في عام ١٩٨٦م ،والتي
اندمجت بعد ذلك مع جلنة العالم اإلسالمي ،حتت اسم (الرحمة العاملية)،
( )1محمد بن سالم العتيقي ،أحد احملسنني بدولة الكويت ،ومن الذين ساهموا في بناء “جمعية
اإلرشاد اإلسالمي” التي سبقت جمعية اإلصالح االجتماع ،وهو أحد مجاهدي الكلمة في الدعوة
إلى اهلل تعالى ،واملطالبة بتطبيق شريعته الغراء في املجتمع الكويتي ،واألمر باملعروف والنهي
عن املنكر بالقدوة واملوعظة احلسنة .تخرج في الكلية احلربية مبصر عام ١٩٥٤م ،وعمل ضابطاً
في اجليش الكويتي ،ثم توجه إلى العمل اخلاص مبكراً حتى أصبح رئيساً الحتاد منتجي األلبان
الطازجة .وله إسهامات جليلة في مجال العمل اخليري ،توفي في فبراير سنة ٢٠٠٨م( .انظر:
مجلة املجتمع ،عدد ٢٠٠٨/٣/٨م).
( )2مت إدراج هذا الوقف بعد ذلك ضمن مصرف الدعوة واإلغاثة بعد موافقة اللجنة الشرعية
باجتماعها رقم .٢٠٠٩/٢٧

وأنشأت جمعية إحياء التراث اإلسالمي جلنة التضامن مع الشعب الفلسطيني
في عام ١٩٨٧م ،والتي اندمجت بعد ذلك في عام ١٩٩٩م مع جلنة العالم
العربي في اجلمعية.
وميكن تقسيم األوقاف التي قدمتها وتقدمها جمعيات النفع العام الكويتية
لفلسطني من حيث أماك ُن وجودِ ها إلى ثالثة أنواع:
 - -1أوقاف خارج فلسطني يُنفق ريعُها على مشاريع داخل فلسطني.
 - -2أوقاف خارج فلسطني ينفق ريعها لصالح الالجئني الفلسطينيني في
املخيمات الفلسطينية في بعض الدول العربية.
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والعمل من خالل مكتب بالد الشام ويشمل :فلسطني ،واألردن ،ولبنان ،والذي
أصبح اآلن مكتب فلسطني في القطاع العربي بجمعية الرحمة العاملية.

- -3أوقاف داخل فلسطني ينفق ريعها على مشاريع داخل فلسطني.
وسيتضح هذا التقسيم بشكل جلي بعد استعراض املشاريع الوقفية التي تبنتها
جمعيات النفع العام الكويتية ،وذلك كما يلي:
- -1مشاريع ( جمعية الرحمة العاملية  -جمعية اإلصالح اإلجتماعي)
()1
والوقفيات املتعلقة بأرض اإلسراء:
<

<اجلهة األولى :جلنة سنابل اخلير (وقفية املسجد األقصى):
أ 	-دعم مشاريع إعمار وصيانة املسجد األقصى املبارك،
وحمايته من احلفريات.
ب 	-إبراز مكانة املسجد األقصى ،وتعزيز التمسك مبقدسات
املسلمني.
ج 	-إصدار كتب ونشرات بهدف ترسيخ التاريخ الصحيح
للمسجد األقصى.

د 	-بيان األخطار التي تهدد املسجد األقصى ،وخطط اليهود لهدمه.

هـ -حتقيق مشاركة أبناء الكويت الكرام في نصرة األقصى،
وأبناء أرض اإلسراء.

( )1املعلومات الوقفية في هذا اجلزء مت استقاؤها من تقارير خاصة باألمانة العامة للجان
اخليرية بجمعية اإلصالح االجتماعي بالكويت.
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و 	-الرعاية الشاملة ألبناء القدس ،وأرض اإلسراء الرازحني
حتت االحتالل.
وقيمة السهم في هذا املشروع  ٣٠٠د.ك ،وميكن التبرع بقيمته دفعة واحدة أو
على دفعات باستقطاع بنكي.
ومستشار الوقفية الشيخ أحمد القطان( ،)1ورئيسها د.وليد العنجري).(2
- -2اجلهة الثانية :جلنة العالم اإلسالمي( :جمعية الرحمة العاملية حالياً):
أعمال جمعية الرحمة في الداخل الفلسطيني من جانب تربوي وإجتماعي
وتنموي وإغاثي
 أبناء املساجد وترميمها:وهو مشروع يهتم ببناء املساجد ،وترميمها ،وصيانتها وتأثيثها ،وقد مت بناء
ثالثة مساجد ،وبناء طابق في مسجد ،وترميم تسعة مساجد؛ ستة منها في
الضفة الغربية ،وثالثة في قطاع غزة .وقامت اللجنة أيضا بترميم مسجدين
آخرين في مدينة القدس وغيرها من املساجد.

( )1داعية كويتي ينتسب لقبيلة متيم ،من مواليد سنة ١٩٤٦م ،كان له دور طيب في فترة الصحوة
اإلسالمية في بدايات السبعينيات ،أذكر أننا كنانصلي معه صالة اجلمعة في مسجد العلبان في
منطقة كيفان فما كان يؤذن لصالة املغرب حتىتوزع أشرطة الكاسيت خلطبته في دول اخلليج
واإلمارت.
( )2أكادميي كويتي ويشغل رئيس مكتب فلسطني في جمعية الرحمة العاملية في الكويت.

وهذه املشاريع عبارة عن تنفيذ حفر آبار مياه سطحية وعميقة في مختلف
مناطق قطاع غزة؛ وذلك لتوفير املياه الصاحلة للشرب حيث يفتقر القطاع
إليها ،وقد نفذت (جمعية الرحمة العاملية) خالل األعوام الثالثة املاضية ٢٠
بئراً بفضل اهلل تعالى ،بلغت التكلفة اإلجمالية لها  ٢١٧,٩١٦ديناراً كويتياً ،ومت
تزويد اآلبار بـسبع محطات حتلية لتنقية املياه وفق أحدث املواصفات العاملية،
حيث يتم توصيل اخلط الرئيس للبئر بشبكة مياه املنازل في باطن األرض
وكذلك يستخدم لري املزروعات ،وقد أسهمت هذه اآلبار  -وهلل احلمد -في
تخفيف مشكلة شح املياه في قطاع غزة.
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 -بآبار املياه ومحطات التحلية:
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 جترميم املنازل:وهذا املشروع جاء نتيجة احلاجة امللحة للعائالت الذين تضررت منازلهم جراء
احلرب الصهيونية املستمرة التي اعتدت فيها على قطاع غزة ،وقامت اللجنة
بترميم  7200وحدة سكنية ترميماً كلياً و  1800وحدة سكنية جزئياً.
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 داملشروعات الزراعية التنموية:124

قامت اللجنة بعدة مشاريع زراعية تنموية عديدة في قطاع غزة لغرس أشجار
النخيل والزيتون والفاكهة ،وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة بقطاع غزة ،ومن
شأن هذه املزارع تأمني الغذاء وتوفير فرص عمل جديدة ألبناء القطاع ،ومن
هذه املشروعات:
<

<مزارع بيرُحاء الكويت:

استهلَّت ( جمعية الرحمة العاملية ) مشاريعها التنموية بإنشاء مزارع بيرحاء
الكويت للنخيل؛ غرب مدينة خان يونس ،وتسهم هذه املزارع في توفير األمن
الغذائي والتنمية املستدامة ،ومت  -بفضل اهلل تعالى غرس  1٥ألف فسيلة
نخيل نوع ( حياني ) و ( أم العيش) و( برحي ).
<

<مشروع مزارع حدائق ذات بهجة:

ويهدف هذا املشروع إلى زراعة شجر زيتون وفواكه مثمرة مختلفة األنواع
وبفضل اهلل تعالى مت زراعة  12ألف شجرة مثمرة كانت باكورة اإلنتاج في
عام (  ٢٠١٠م ).
مت حصد أكثر من  ٣٠طن من العنب والتفاح والرمان وغيره.
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منوذج لبعض املشاريع اخليرية التي نفذتها الرحمة العاملية في
أرض اإلسراء
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هـ -املشروعات الصحية:
قامت جمعية الرحمة العاملية ببناء وتشغيل “مستشفى الكويت التخصصي”
عام  ٢٠٠٧م في محافظة رفح جنوب قطاع غزة على مساحة  ١٢٠٠م
وبتكلفة  ٢.٥مليون دوالر ،وتضم املستشفى  ١١عيادة متخصصة هي ( :النساء
والوالدة ،األطفال ،جراحة األطفال ،أنف وأذن وحنجرة ،عظام ،باطنة ،أسنان،
جراحة عامة ،أوعية دموية ،مسالك بولية ) باإلضافة إلى الصيدلية واملختبر
واألشعة وبنك الدم وسيارتي إسعاف .ويبلغ متوسط امليزانية التشغيلية
السنوية للمستشفى  ٣٥٥ألف دوالر ،ويخدم سنوياً  ١٦ألف مواطن وجترى به
سنوياً قرابة  ١٥٠٠عملية جراحية و  ١٦٠٠حالة والدة.

٢
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و -رعاية األيتام:
أقامت اللجنة عدداً من املشروعات التي تخدم األيتام ومنها:
<

<مشروع رعاية اليتيمات :وهو مشروع يخدم اليتيمات الفلسطينيات
في مخيمات الشتات في األردن ،وهو بناء مكون من ثالثة أدوار ،يوفر
لليتيمات كافة اخلدمات لتوفير حياة كرمية لهن.

<

<دار أيتام الرحمة (وقف) :وهذه الدار مت إنشاؤها في مدينة اخلليل سنة
 ،٢٠٠٨ويستفيد منها  ٣٦يتيماً.

العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء

<

<وهناك مشروع آخر وهو مشروع “مركز ملتقى اليتيم” يشتمل على
أنشطة اجتماعية وبرامج تربوية تخدم األيتام في شمال قطاع غزة.
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ز -مشاريع تنموية صغيرة:
تقوم اللجنة بإنشاء عدد من املشاريع التنموية الصغيرة اعتماداً على الوقف ،منها:
<

<مزارع األبقار :مثل مزرعة الريان لألبقار ،والتي مت تأسيسها في مدينة
اخلليل عام ١٩٩٦م ،ومت جتهيزها بكافة وسائل التقنية احلديثة ،حيث
حتتوى على  ١٠٠رأس بقر وتنتج يومياً ما يقارب  ٣أطنان من احلليب ،ومت
تزويد املزرعة مبحلب محوسب وإنشاء مصنع لتصنيع األلبان واألجبان
وتستفيد من هذه املزرعة  ١٥٠٠أسرة من أسر األيتام والفقراء.
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<

<مخابز آلية :وهذا املشروع عبارة عن إنشاء شبكة من املخابز اخليرية في
كافة مناطق قطاع غزة لتوزيع اخلبز على األسر الفقيرة أو بيعه بأسعار
زهيدة للمساعدة في حتقيق األمن الغذائي ،ويهدف إلى توفير أهم سلعة
غذائية لألسرة الفلسطينية والتي ال غنى لها عنها ال سيما في ظل
احلصار ،ومت تنفيذ  ٥مخابز في قطاع غزة بتكلفة إجمالية  ١٥٤٥٠٠د.
ك ،تستفيد منه  ٥٠٠أسرة فقيرة بشكل يومي ،وكذلك مت إنشاء “مخبز
الرحمة” في مدينة اخلليل والذي يستفيد منه  ٣٥٠شخصاً.
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املخابز اآللية جتمع بني الدعم اإلغاثي والتأهيل الذاتي
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- -3مشاريع (جلنة العالم العربي– جمعية إحياء التراث اإلسالمي)
()1
الوقفيات املتعلقة بأرض فلسطني:
جمعيَّة إحياء التراث اإلسالمي :وهي من أبرز اجلمعيَّات اخليريَّة ،وأطولِها
باعً ا في املسارعة في جندة الفلسطينيِّني وإغاثتهم عبر (جلنة العالم العربي)،
عدد من املؤسَّ سات واجلمعيَّات العاملة قطاع غزة ،ويتعدَّ د
وتتعاون اجلمعيَّة مع ٍ
إطار عملها ما بني دعوي ،وعلمي ومعرفي ،وإغاثي ،واجتماعي .ومن جهودها
إجماالً :بناء وترميم منازل الغ ِّزيِّني التي دمَّرتها آلة العدوان الصهيوني ،وكفالة
اخلاصة،
َّ
األيتام واألسر الفقيرة ،وتوزيع الطرود الغذائيَّة ،ودعم بعض املدارس
وتوزيع الكتب العلميَّة ،وكفالة بعض الدُّعاة.
أما عن تفصيل بعض هذه اجلهود ،فهو كالتالي:
 -أبناء املساجد:
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وهو مشروع يهتم ببناء املساجد ،وقد مت بناء  ٢١مسجداً ،خمسة عشر منها
في الضفة الغربية ،وستة في قطاع غزة.
 بالرعاية الصحية:وهو مشروع يُعنى ببناء املراكز الصحية وجتهيزها وقد أجنزت اللجنة بناء
ستة مراكز طبية :أربعة في الضفة الغربية ،واثنني في قطاع غزة.
وقامت بتجهيز ثالث وحدات طبية ومختبرات :اثنتني في الضفة الغربية،
وواحدة في قطاع غزة.
وكذلك قامت بتوفير ست سيارات إسعاف :أربع في قطاع غزة ،واثنتني في
الضفة الغربية.
 جالرعاية التعليمية والتربوية والثقافية:وهو مشروع وقفي يهتم بالتربية والتعليم ونشر الثقافية اإلسالمية ،وقد قامت
اللجنة في هذا الصدد مبا يلي:
( )1املعلومات الوقفية في هذا اجلزء مت استقاؤها من تقارير خاصة بلجنة العالم العربي–
جمعية إحياء التراث اإلسالمي بالكويت.
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مدرسة محمد بن صالح العثيمني
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<

<بناء ثالث مدارس (مدرسة في القدس وأخرى في الضفة الغربية وثالثة
في قطاع غزة).

<

<بناء معهدين شرعيني (في القدس وفي قطاع غزة).

<

<بناء ستة مراكز إسالمية ( ٤في الضفة الغربية ،و ٢في قطاع غزة).

<

<جتهيز  ٨مكتبات إسالمية (واحدة في القدس ،وخمس في الضفة
الغربية ،واثنتان في قطاع غزة).
 -دسقيا املاء:

مشروع وقفي يهتم بتوفير املياه الصاحلة للشرب واالستعمال ،وقد مت إنشاء
أربع وحدات لتحلية املاء في قطاع غزة.

وهذا املشروع الوقفي يقوم بإنشاء وجتهيز حوانيت يكون ريعها لصالح املراكز
اإلسالمية التي مت إنشاؤها من قِ بل اللجنة ،وقد مت وقف عشرة حوانيت حتى
اآلن.
و -وحدات سكنية:
مشروع وقفي إليواء املتضررين من احلرب الصهيونية األخيرة على قطاع
غزة ،حيث مت إنشاء  ٤عمارات بسعة إجمالية قدرها  ٤٨وحدة سكنية ،وقد
مت وقفها على األسر املتضررة الفقيرة لالنتفاع بها ما دامت محتاجة ،فإذا
استغنت األسرة انتقل االنتفاع بسكناها إلى أ ُسر أخرى أشد حاجة ،ويتم
مراجعة حال األُسر املستفيدة من الوقف سنوياً من قِ بل متولي الوقف.
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هـ -محالت ودكاكني:

- -4مشاريع (جلنة فلسطني اخليرية – الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية)
()1
الوقفيات املتعلقة بأرض اإلسراء:
 أوقفية األقصى ومساجد فلسطني:مشروع وقفي يهتم باملسجد األقصى بخاصة ،ومساجد فلسطني عامة؛ من
حيث إعمارها وترميمها وصيانتها ،والعمل على متكينها من القيام برسالتها
في املجاالت الدعوية والثقافية واالجتماعية في املجتمع.
ومن أبرز املشاريع التي أجنزت من هذه الوقفية:
<

<املساهمة في صيانة املصلَّى املرواني وفتح أبوابه العمالقة التي كانت
مطمورة حتت األرض طيلة السنوات املاضية (ويقع املصلى املرواني حتت
املسجد األقصى في اجلهة اجلنوبية الشرقية ،ومبساحة  ٤دومنات،
مصل).
ٍ
ويتسع لنحو عشرة آالف

<

<تبليط الساحات اخلارجية للمسجد األقصى املبارك ،والتي يصلي عليها
املسلمون في صلوات اجلمعة ورمضان واألعياد.

<

<دعم مشروع ( البيارق ) الذي يسير حافالت تقل املصلني من املناطق
احملتلة عام ١٩٤٨م للصالة في املسجد األقصى املبارك للمساهمة في

( )1املعلومات الوقفية في هذا اجلزء مت استقاؤها من تقارير خاصة بلجنة فلسطني اخليرية –
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية بالكويت .

133

العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء

حمايته من عبث اجلماعات الصهيونية املتشددة التي حتاول بني فترة
وأخرى اقتحام املسجد وتدنيسه .وفي عام ٢٠١١م مت تخصيص مبلغ
لشراء حافلة ووقفها على هذا املشروع.
 ب وقفية اإلسراء لأليتام:وهي وقفية خاصة بكفالة األيتام تسعى لتأمني مورد ثابت تتوافر من خالله
خدمات لأليتام؛ تشمل التعليم والعالج والتدريب ،إضافة إلى توفير الرعاية
النفسية لليتيم وألسرته ،وتكفل اللجنة ما يقرب من  ٦٠٠٠يتيماً.
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 جوقفية اإلسراء خلدمة القرآن الكرمي واملراكز الدعوية:وهي وقفية تضمن للواقفني خدمة ورعاية كتاب اهلل تعالى (حتفيظاً ،وتفسيراً،
وطباعة ،ونشراً) ،وتسهم الوقفية أيضا في دعم املراكز الدعوية التي تقوم
برعاية النشء ليكونوا دعاة في املستقبل يحملون نور الهداية ملجتمعهم،
ويشرف على هذه املراكز نخبة من التربويني وحفظة كتاب اهلل عز وجل.
 دوقفية اإلسراء للمشاريع اخليرية واإلنتاجية:وهي وقفية تضمن للواقفني املساهمة في بناء وإدارة املدارس واملستشفيات،
وإنشاء مشاريع إنتاجية؛ من ورش ِحدادة وخياطة ،وعمل مزارع ومناحل ونحو
ذلك ،وهذه الوقفية من شأنها حتويل األسر املستهلكة إلى منتجة ،قادرة على
إعالة نفسها ،بل واملساهمة في مساعدة غيرها.
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هـ -وقفية اإلسراء إلفطار الصائم:
تقوم هذه الوقفية بتوفير وجبات إفطار الصائم في املسجد األقصى بخاصة،
وفي بعض املساجد األخرى ،كما توفر الوقفية الطرود الغذائية لألسر
احملتاجة في فلسطني خالل شهر رمضان املبارك .وتبلغ قيمة السهم الواحد
في هذه الوقفية  ٣٠٠د.ك.
و -وقفية اإلسراء لطلبة العلم:
وتقوم هذه الوقفية بدعم املؤسسات التعليمية في فلسطني ،وإعطاء فرصة
للطلبة احملرومني الستكمال تعليمهم ،والسيما الطلبة املتفوقني منهم .كما
تسهم الوقفية بإيجاد كوادر تعليمية مؤهلة تعمل على تنمية املجتمع الفلسطيني
ثقافياً وأكادميياً.
ز -وقفية السقيا:
ويصرف ريع هذه الوقفية على :حفر اآلبار ،وتوفير ثالجات املاء في املشافي
واملدارس واملساجد واملعامل ،كما تسهم الوقفية في استمرار السقيا في
املسجد األقصى املبارك طوال العام ،وقد أسهمت هذه الوقفية في إعادة
ترميم بئرين قدميني في ساحات املسجد األقصى املبارك بغرض االستفادة
من مياه األمطار املتجمعة .إضاف ًة إلى حفر آبار عدة؛ أبرزها البئر املجاور
ملستشفى الشفاء بغزة .وقد مت بناء محطتني لتحلية املياه في غزة؛ نظراً
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مللوحة املياه هناك نتيجة تعدي سلطات االحتالل على املياه اجلوفية في قطاع
ال ملياه البحر املاحلة مع كثير من مياه اآلبار التي
غزة ،األمر الذي سبب تداخ ً
كانت تستخدم للشرب والري.
ح -وقفية األضاحي:
وهي وقفية تبلغ قيمتها ( ٣٠٠د.ك) يدفعها الواقف مرة واحدة ،ومن ثم تقوم
اللجنة بذبح أضحية عنه كل عام ،والوقفية تقبل عن األموات أيضاً إعانة
للواقف على بر والديه بعد مماتهما.
وإلى جانب هذه الوقفيات قامت اللجنة بتوفير سيارات إسعاف وجتهيزها
بالكامل ،وتوفير أجهزة طبية حديثة للمستشفيات واملراكز الصحية ،مثل:
أجهزة ( ألترا ساوند ) ،وأجهزة ) )CBCوعيادات أسنان ونحو ذلك؛ إضاف ًة
إلى املشاركة في بناء مركز اإلسراء ملكافحة السرطان في مدينة نابلس،
بالتعاون مع اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني والسرطان ،وجلنة زكاة نابلس.
وقد حددت اللجنة طرق املشاركة في هذه الوقفيات ،وذلك كما يأتي:
<

<وقف عقار كامل أو جزء من عقار.

<

<املشاركة بأسهم في الوقفية إما عن طريق الدفع النقدي الكامل ،أو عن
طريق التجزئة من خالل استقطاعات شهرية حلني االنتهاء منها( .وقيمة
األسهم الوقفية :السهم املاسي  ٥٠٠د.ك ،السهم الذهبي  ٣٠٠د.ك،
السهم الفضي  ١٠٠د.ك).

<

<وقفية العائلة (حيث تشترك العائلة بسهم أو أكثر).

<

<ميكن املشاركة بوقفية جماعية بأي عدد من األسهم (مثل :وقفية
الديوانية ،وقفية أهل املسجد ،وقفية الشركة أو املؤسسة ،الخ.

<

<املشاركة بأي مبلغ كان.

<

<وتقوم اللجنة باستثمار أموال الوقف بطرق مضمونة العوائد وبعيدة عن
املخاطر ،وذلك من خالل:

<

<شراء عمارات استثمارية وتأجيرها (متلك اللجنة اآلن عمارتني في
الكويت موقوفتني لصالح املشاريع اخليرية داخل فلسطني).

<

<الودائع.

ويتم الصرف من ريع هذه االستثمارات على املشاريع الوقفية اخليرية املذكورة
أعاله وفق شروط الواقفني.
- -5جلنة زكاة العثمان(:)1
وقدمت هذه اللجنة اخليرية وقفية األقصى :وتبلغ  ٢٧٩٠٠د .ك (سبعة
وعشرون ألفاً وتسعمائة دينار كويتي) ،ويصرف ريعها على املسجد األقصى.
- -6وقفية جماعية (اإلمناء ألرض اإلسراء):
لم تكتف اجلمعيات اخليرية بعمل مشاريع وقفية بشكل فردي ،بل تداعت
اجلمعيات والهيئات اخليرية في مطلع عام ٢٠١٠م لتطلق وقفية جماعية
مشتركة ،أطلق عليها اسم“ :اإلمناء ألرض اإلسراء” ،الغرض منها دعم
صمود املسجد األقصى ،وخدمة القضية الفلسطينية.
وقد جاء في موقع الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية بعض تفاصيل هذه
الوقفية ،فتحت عنوان :بهدف احلفاظ على هويته اإلسالمية ...اجلمعيات
والهيئات اخليرية الكويتية تطلق وقفية لدعم صمود األقصى :واصلت
اجلمعيات اخليرية الكويتية اجتماعاتها بهدف تأسيس مشروع وقفية «اإلمناء
ألرض اإلسراء» لدعم صمود املسجد األقصى وخدمة القضية الفلسطينية،
من خالل دعم برامج ومشاريع أهل الداخل ،سواء ممن هم في الضفة وغزة
 واألراضي احملتلة واحملافظة على الهوية اإلسالمية للقدس واألقصى وذلكمن خالل دعم البرامج واملشاريع في مختلف املجاالت التعليمية والصحية
واالجتماعية وما يرتبط باحلقوق املدنية واإلنسانية وبرامج اإلغاثة.
ويشار إلى أن هذه الوقفية مؤسسة لها شخصية اعتبارية ،تعمل ابتدا ًء حتت
مظلة الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية حلني استكمال اإلجراءات القانونية
واإلدارية إلنشاء الوقفية.
( )1عبداهلل عبداللطيف العثمان محسن كويتي توفي في ١٩٦٥/١٢/١٤م وترك وصيتني األولى
مؤرخة فـي  ١٩٥٦/٦/٣٠والثانية فـي  .١٩٦٢/١١/١٣أوصى فيهما بثلث ماله لإلنفاق من إيراده
في سبيل اخلير واملشاريع اخليرية في الكويت والبالد العربية والبالد اإلسالمية .راجع:
http://www.adnanalothman.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=93

حتت عنوان :جلــنــة أوصيـاء إدارة و تنميـة ثـلـث املرحـوم عبداهلل عبداللطيف العثمان.

العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء

<

<الصناديق االستثمارية.

137

العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء
138

ال ألعمال وبرامج ومشاريع املؤسسات
وأكد االجتماع على أن يكون الوقف مكم ً
القائمة واملعنية بالقضية والشعب الفلسطيني.
وشارك في االجتماع الذي ترأسه رئيس الهيئة السيد يوسف جاسم احلجي
كل من :د .خالد مذكور املذكور ( رئيس مجلس إدارة جمعية عبداهلل النوري
اخليرية ) ،ود .جاسم مهلهل الياسني ( رئيس مجلس إدارة األمانة العامة
للجان اخليرية ) ،وممثلون عن عدد من اجلمعيات اخليرية الكويتية.
وجاء في الوقفية :نظراً حلالة القهر واملعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني
في ظل السياسات القمعية التي ميارسها االحتالل لتهجير اإلنسان وقتل
اإلرادة ،وطمس الهوية ،وسياسات التهويد والتجهيل في مدينة القدس عنوان
القضية العربية ومحور الصراع العربي اإلسرائيلي.
وإمياناً بأن العرب أمة واحدة وأنها تعيش على أرض واحدة هي الوطن العربي
الواحد الذي ميتد من اخلليج إلى احمليط .وفي ظل هذه املعاناة عقد االجتماع
التأسيسي لصندوق وقفية األقصى حتت شعار «اإلمناء ألرض اإلسراء»
والذي من خالله سيتم تبني مشاريع لدعم صمود القدس حلمايته ،وحتمل
املسؤولية الدينية في الدفاع عنها ونصرتها ،ولتثبيت أهلها املرابطني ،ومدهم
باإلمكانيات للتصدي للهجمة الشرسة التي تتعرض لها املدينة بشراً وحجراً
والهادفة لطمس معاملها العربية واإلسالمية ،ولتكون هذه الوقفة التاريخية
عنواناً للمشاركة في مسؤولية الدفاع عن القدس.

وقف األمة هو مؤسسة تنموية مستقلة مسجلة في تركيا  -اسطنبول  ،صدر
الترخيص لها من اجلهات الرسمية املختصة بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢١م خلدمة
مشاريع القدس واملسجد األقصى املبارك حيث يسعى الوقف إلى تكثيف
اجلهود وزيادة املوارد بفتح االستثمارات املختلفة للوصول إلى الدميومة في
دعم مصارف الوقف التي تنفذ في مدينة القدس.
ويعمل الوقف على خدمة القدس واملسجد األقصى املبارك عبر حزمة من
البرامج واملشاريع التي تساهم في احملافظة على قدسية املسجد األقصى
املبارك وتثبيت املقدسني في إطار خطة تنموية مستدامة واستراتيجية محكمة.
وكعادتها فيما يخص قضايا األمة وباألخص قضية القدس فتحت الكويت
ذراعيها ألعضاء الوقف لعرض مشاريعهم على اجلمعيات واللجان اخليرية
واألشخاص الفاعلني في مجال األوقاف لإلسهام في هذه املشاريع ،وانبرى
الغيورون واخليِّرون من أهل الكويت أفراداً وهيئات للمساهمة في هذا الوقف
لدرجة أن جل أوقافه هي من تبرعات أهل الكويت.
فزار وفد وقف األمة دولة الكويت في ٢٠١٦/٤/١٣م برئاسة رئيس مجلس
اإلدارة الشيخ مصطفى نزار دمرجي ،والتقى الوفد في يومه األول مدير مبرة
الساير السيد فهد عوض ،وطرح الشيخ دمرجي مشاريع الوقف االستثمارية
اخلاصة بالقدس واتفق اجلانبان إثرها على عقد شراكة تعاون بينهما في
هذا املجال.
وزار وفد وقف األمة جمعية البنيان للتنمية املجتمعية في دولة الكويت بحضور
مديرها التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة للوقف الشيخ مصطفى نزار دمرجي.
في  ١٥أبريل ٢٠١٦م ،واتفق اجلانبان على عقد الشراكة والتعاون ،وتبني
مشاريع الوقف االستثمارية اخلاصة بالقدس والتسويق لها في دولة الكويت.
وزار كذلك وفد وقف األمة األمانة العامة لألوقاف الكويتية في ٢٠١٦/٤/١٤م
والتقى نائب األمني العام السيد محمد اجلالهمة في مكتبه .وبحث الطرفان
السبل املناسبة لدعم القدس واملسجد األقصى املبارك ،من خالل املشاريع
االقتصادية .
)https://www.ummetvakfi.org (1
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كما زار الوفد “مكتبة علوم الوقف” في األمانة العامة لألوقاف في الكويت
واضطلع على جهود األمانة في العمل الببلوجرافي املميز ،املتعلق بالوقف
اإلسالمي  ،والكتب واملخطوطات والدوريات واملوسوعات ومشروع أطلس
الوقف ومعجم تراجم علماء الوقف ،ومكنز املصطلحات الوقفية.
وقد زار وفد وقف األمة الدكتور خالد املذكور رئيس اللجنة الشرعية للوقف
والشيخ عجيل بن جاسم النشمي عضو اللجنة الشرعية في الوقف يوم السبت
املوافق ٢٠١٦/٤/١٦م ،وجرى استعراض أحوال الوقف ،وعرضت على اللجنة
ثالث مسائل شرعية لدراستها واإلفتاء فيها.
وقام وفد وقف األمة كذلك بزيارة الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية بدولة
الكويت ومت اللقاء مع الشيخ سالم حمادة مدير الهيئة وعبداهلل الكندري مدير
جلنة فلسطني في الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية وبحضور رئيس مجلس
إدارة الوقف الشيخ مصطفى نزار دمرجي يوم األحد املوافق ٢٠١٦/٤/١٧م.
وبحث الطرفان سبل التعاون بينهما خلدمة قضية القدس ،تالها توقيع
بروتوكول شراكة وتعاون فيما بينهما.
كما التقى وفد من وقف األمة مع رجال أعمال وعلماء ومؤثرين في ديوانية
الدكتور دعيج الشمري في الكويت في ١٩أبريل ٢٠١٦م.

مشروع ترميم وتأهيل مدرسة األقصى األساسية -احلرم.
التقرير النهائي للمشروع
السادة الكرام  /األمانة العامة لألوقاف الكويتية حفظهم اهلل
تتقدم مؤسسة القدس الدولية منكم بأسمى آيات الشكر واالمتنان
ملساهماتكم مببلغ وقدره  ٣٣,٦٧٤.٣٣٣د.ك فقط «ثالثة وثالثون ألفاً
وستمائة وأربعة وسبعون دينار كويتي وفلـ  ٣٣٣ـس» إلمتام:
«مشروع ترميم مدرسة احلرم»
وكذلك الشكر موصول للجنة فلسطني في الهيئة اخليرية اإلسالمية
العاملية إلشرافها على تنفيذ املشروع سائلني املولى عز وجل أن يجعل
هذا العمل في ميزان حسناتكم
					

مؤسسة القدس الدولية

					

تنمية املوارد البشرية

املوقع:
يقع مبنى املدرسة داخل أسوار (احلرم) القدسي الشريف ويشغل جزء من
الرواق الشمالي املتاخم لسور املسجد األقصى املبارك ،ويفضي إلى ساحة
املدرسة كل من باب امللك فيصل وكذلك باب حطة من اجلهة الشمالية.
وصف املبنى:
يتكون مبنى املدرسة من ثمان غرف صفية وغرفتي إدارة وهيئة تدريسية
وغرفة خدمات (املستودع) باإلضافة إلى غرفة احلاسوب ومبساحات متفاوتة
مبساحة إجمالية داخلية للمدرسة تقدر ( )٣٣٠متراً مربعاً ،أما العقود فهي
عبارة عن عقود صليبية تنتهي برأس مدبب بارتفاعات متفاوتة ما بني ()٥
أمتار إلى ( )٦أمتار.
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مرحلة التصميم:
إعداد املخططات والدراسات األولية:
قام مهندسو املكتب االستشاري بزيارة متهيدية للموقع حيث باشر املهندسون
بأعمال الرفع املساحي ملبنى املدرسة وكتابة التقارير األولية مبا يتناسب
واحتياجات املدرسة بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمدرسة.
تطوير املخططات:
مت عقد عدة اجتماعات في املكتب الهندسي االستشاري ملناقشة املخططات
والدراسات األولية التي مت حتضيرها ضمن املرحلة األولى حيث مت شرح
املخططات مبا يتوافق واحتياجات إدارة املدرسة من حيث تطويع املبنى
واملساحات املستخدمة لألهداف املرجوة ومت إضافة مسطح غرفة مخزن
للكتب أعلى غرفة املستودع القدمية والتي تستخدم حالياً كغرفة التمريض
ملعاينة الطلبة امللتحقني باملدرسة.
إضافة ملا سبق ،فقد مت التنسيق مع إدارة املدرسة لتوريد وتركيب وحدات
تكييف منفصلة للغرف الصفية واإلدارة ولغرفة الهيئة التدريسية ولغرفة
اخلدمات األخرى لتوفير بيئة تدريسية مناسبة في فترات الدوام الرسمي
خالل موسمي الشتاء والصيف حيث يعاني الطالب من برودة الطقس شتاء
ومن حرارة الشمس صيفاً.
مرحلة التنفيذ
تقسيم العمل:
بالنظر إلى املوقع املهم للمدرسة والذي تكتسبه من وجودها اجلغرافي داخل
حدود احلرم القدسي الشريف من الناحية الشمالية بني بابي حطة وباب
امللك فيصل فقد مت تقسيم العمل إلى مرحلتني رئيستني :األولى تعنى باجلزء
الشرقي بدءاً بغرفة الهيئة التدريسية وانتهاء بغرفة الصف األول االبتدائي.
فيما تعنى املرحلة الثانية والتي تقع في اجلزء الغربي ابتداء بغرفة الصف
السادس االبتدائي وتنتهي بالصف اخلامس االبتدائي غرباً.

مت وضع خطة عمل مواكبة لتطور سير العمل في املشروع آخذين باالعتبار
معيقات سير العمل الناجتة عن التدخل املباشر لشرطة االحتالل في كل جزئية
من مراحل العمل من الناحية الفنية من جهة ومن ناحية إدخال املواد واملونة
لبدء أو استكمال األعمال من جهة أخرى ،وال يخفى على أحد مدى أهمية
العمالة الفنية في القدس والتي ال تتوفر بشكل مستمر وإن توفرت في غالب
األحيان تكون عرضة للمالحقة واحلجز على ذمة التحقيق ،األمر الذي يعيق
تقدم سير العمل في املشروع ،إال أنه وبحمد اهلل مت االنتهاء من أعمال املشروع.
مباشرة العمل في املوقع:
مت تسليم املقاول أمر مباشرة العمل بتاريخ -٥حزيران ٢٠١١ /م وقد مت تنفيذ
القسم األول حتى تاريخ ٢٠١١/٧/١٥م.
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خطة العمل:

- -1مرحلة إزالة الفرش واألثاث املدرسي من القسم األول الشرقي للمشروع.
- -2مرحلة جنف القصارة القدمية عن العقود الصليبية واجلدران احلجرية
القدمية.
 - -3مرحلة التأسيس الكهربائي والتحضير ألعمال القصارة اجليرية
واالسمنتية.
- -4مرحلة القصارة اجليرية واالسمنتية للعقود واجليران.
- -5مرحلة البالط األرضي للغرف الصفية.
- -6مرحلة تركيب األبواب والشبابيك.
- -7مرحلة الطراشة والدهان.
- -8مرحلة التشطيب وتركيب وحدات اإلنارة وتشغيل أنظمة الهاتف والتكييف
مع انتهاء مجمل األعمال في القسم األول مت البدء في املرحلة الثانية من
األعمال والتي اشتملت على األعمال أعاله في القسم األول إضافة إلى
تركيب الهيكل املعدني للسدة املقترحة وتركيب املطبخ واألثاث امللحق به
حيث ابتدأ العمل بتاريخ ٢٠١١-٧-١٥م .ومت االنتهاء بتاريخ -١٥تشرين
األول – ٢٠١١م .من األعمال في القسم الثاني.
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معوقات العمل في املشروع:
- -1صعوبة إدخال املواد الالزمة لألعمال وحتديد ساعات إدخال املواد
وإخراج املواد الناجتة عن األعمال املنفذة.
- -2التدخل املباشر ألفراد الشرطة اإلسرائيلية في حيثيات العمل كماً وكيفاً
حيث مت تسليم كتاب بتفاصيل الكميات الالزمة من املواد الضرورية
الالزمة إلجناز األعمال ضمن املرحلة األولى ،وكذا املرحلة الثانية بطلب
من الشرطة وبخالف ذلك فإن النقص في املواد والتي ال ميكن حصرها
بشكل دقيق  %١٠٠سيكون موجباً لتوقف األعمال في أي وقت وبالتالي
تأخر إجناز العمل.
- -3التدخل املباشر لدائرة اآلثار اإلسرائيلية وخاصة فيما يتعلق بالواجهات
احلجرية الداخلية للغرف الصفية ،حيث تواجد مراقبون من دائرة اآلثار
اإلسرائيلية مكلفني مبتابعة سير العمل ،والتي ال تأل جهداً في اتخاذ
كافة التدابير الالزمة إلعاقة سير العمل وتوقيفه في بعض احلاالت.
- -4مالحقة العمالة الفنية على أكثر من صعيد على املعابر احلدودية ملدينة
القدس وداخل أسوار البلدة القدمية وعدم متكنهم من االلتحاق بأعمالهم
ضمن فترات العمل اليومية وتقييدهم بتصاريح عمل محدودة الساعات
في املشروع بدءاً من الساعة  ٨,٠٠صباحاً وانتهاء بالساعة  ٢,٣٠بعد
الظهر ،وال يجوز بأي حال من األحوال االستمرار في األعمال دون أذون
مسبقة من قائد شرطة احلرم القدسي.
- -5التدخل املباشر ألصحاب املباني التي تعلو سطح مبنى املدرسة وخاصة
أثناء مرحلة تركيب ومتديد الكوابل الكهربائية لوحدات التكييف املنفصلة
وتركيب الوحدات اخلارجية والتي مت تركيبها على أسطحة املجاورين
ملبنى املدرسة باالتفاق مع دائرة األوقاف اإلسالمية ،علماً بأن الشرطة
منعت تركيبها على الواجهات للغرف املدرسية.
- -6لهذه األسباب مجتمعة وألخرى فنية ال مجال لسردها أدى ذلك إلى تأخر
تقدم سير العمل في املشروع كما ينبغي وكما كان مخططاً له منذ البداية،
إال أنه وبفضل اهلل تعالى أوالً ،ثم باجلهود اخليرة املبذولة من جميع
األطراف املعنية بال استثناء مت تذليل العقبات والصعوبات والتحديات
الهائلة التي واجهت املشروع ،ومت االنتهاء من األعمال وتسليم املشروع
على الوجه األكمل.

مت استالم أعمال املشروع وصياغة محضر استالم ابتدائي بتاريخ  ٢٠تشرين
األول ٢٠١١ /م .تضمن أشعار املقاول باستكمال ما تبقى من أعمال تشطيب
جزئية لبعض البنود والتي ال تعيق سير العملية التعليمية في املدرسة.
مرفقات:
جدول يوضح األعمال املنفذة في الغرف الصفية.
املرفقات :األعمال املنفذة في الغرف الصفية
بيان الغرفة

جنف كحلة أعمال أعامل أعمال أبواب طراشة
فك
البالط القصارة عربية القصارة البالط املنجور حديد ودهان

الصف األول

x

√

√

√

√

√

√

√

الصف الثاني

x

√

√

√

√

√

√

√

الصف الثالث

x

√

√

√

√

√

√

√

غرفة احلاسوب

x

x

x

x

√

x

√

√

غرفة اإلدارة

x

√

√

√

√

√

√

√

x

√

√

√

√

√

√

√

x

√

√

√

√

√

√

√

غرفة املستودع

x

√

√

√

√

√

√

√

الصف الثالث

x

√

√

√

√

√

√

√

الصف الرابع

x

√

√

√

√

√

√

√

الصف اخلامس

x

√

√

√

√

√

√

√

غرفة السدة

x

√

√

√

√

√

√

√

غرفة الهيئة
التدريسية
الصف السادس
أ
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استالم العمل في املوقع:
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بيان الغرفة

أعمال أعمال أعمال
الكهرباء الصحي األملنيوم

أعمال الدهان الصرف التكييف
الديكور اخلارجي اخلارجي والتبريد

الصف األول

√

x

√

x

√

x

√

الصف الثاني

√

x

√

x

√

x

√

الصف الثالث

√

x

√

x

√

x

√

غرفة احلاسوب

√

x

√

x

√

x

√

غرفة اإلدارة

√

x

√

x

√

x

√

√

√

√

√

√

√

√

√

x

√

x

√

x

√

غرفة املستودع

√

√

√

√

√

√

√

الصف الثالث

√

x

√

x

√

x

√

الصف الرابع

√

x

√

x

√

x

√

الصف اخلامس

√

x

√

x

√

x

√

غرفة السدة

√

x

√

x

√

x

√

غرفة الهيئة
التدريسية
الصف السادس
أ

املبحث السابع :حتديات في طريق إجناز الدراسة :
- -1طبيعة الدراسة استردادية ذات طابع وصفي.
- -2السرد يحتاج إلى حتليل .
- -3التحليل يقوم على رصد اآلثار .
- -4رصد اآلثار يحتاج إلى استقصاء ميداني .
- -5االستقصاء امليداني يقتضي املعايشة على أرض الواقع .
- -6املعايشة امليدانية غير ممكنة في ظل ظروف االحتالل الغاشم .
- -7وبالنسبة للمستفيدين املستهدفني بالدعم داخل األراضي احملتلة :

<

<املعلومات املتاحة حساسة جداً ويفضل املستفيدون كتمانها جتنباً للحرج
الشديد .

- -8في سبيل حل ذلك اإلشكال تواصل الباحث مع بعض الباحثني املتخصصني
في هذا املجال فلم يجد أحداً متخصصاً بهذا النوع من البحوث .
- -9وبشكل طبيعي مت التحول إلى احد املراكز البحثية لعل فيه املبتغى ،
ال  ،وال يعرف
ولكن املركز فوجئ بأن هذا األمر غير مطروق لديه أص ً
من يشتغل فيه .
--10نشأ لدى املركز البحثي حتد ذاتي للوصول إلى مثل هذا التحليل من أجل
توجيه مسيرة العمل اخليري الوجهة الصحيحة .

العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء

<

ال .
<التواصل معهم ليس سه ً

هذه اجلوانب التحليلية ميكننا حتديد بعض اجلوانب املهمة منها في مثل ذلك
التحليل املطلوب فيما يلي :
ما أثر تلك العطاءات واألوقاف في حتسني األوضاع االقتصادية فياملناطق التي وصلتها .
ما أثر تلك العطاءات واألوقاف في حتسني األوضاع التعليمية فياملناطق التي وصلتها .
ما أثر تلك العطاءات واألوقاف في حتسني األوضاع الصحية فياملناطق التي وصلتها .
ما أثر تلك العطاءات واألوقاف في حتسني األوضاع االجتماعية فياملناطق التي وصلتها .
ما أثر تلك العطاءات واألوقاف في إيجاد فرص عمل تقلل منالبطالة ( حسب حجم املساعدات املقدمة طبعاً ) .
ما أثر تلك العطاءات واألوقاف في حتسني األوضاع اإلسكانيةوالبنية التحتية في املناطق التي وصلتها .
ما أثر تلك العطاءات واألوقاف في حتسني األوضاع االقتصادية فياملناطق التي وصلتها.
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وإلى حني كتابة هذا البحث فإن اجلزء التحليلي له هو اآلن فيضوء الدراسة واملتابعة اجلادة ،والتي لو انتهت كما هو مخطط لها
سيشكل البحث إضافة بحثية من شأنها ترشيد توظيف تلك العطاءات
واألوقاف اخليرية .

فيما يلي  -وبتصرف  -خالصة البحث املوسوم
بعنوان:

العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء

منوذج من التحديات

أثر الدعم الكويتي في التخفيف من معاناة
الفلسطينيِّ ني في قطاع غزَّ ة وتعزيز صمودهم
دراسة حتليليَّ ٌة استقرائيَّ ٌة موجزةٌ
ٌ

أعده مركز بيت املقدس للدراسات
والذي َّ
التوثيقية-غزة -الكويت
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مدخل:
الكويت من الدُّولِ اإلسالميَّةِ العربيَّةِ اخلليجيَّةِ التي تُولي القضيَّة
ِ
تُع ُّد دول ُة
الفلسطين َّي َة اهتمامًا واضحً ا على الصعيد الرسمي والشَّ عبي ،ويظهر هذا
االهتمام جل ّيًا من خالل الدَّ عم املادِّي واملعنوي الذي تُقدِّمه الدول ُة وشعبُها
للقضيَّةِ الفلسطينيَّة.
ويتنوَّع الدعم –عادةً-ليأخذ أشكالاً متعدِّد ًة متنوِّعة؛ منها :الدَّ عم السياسي،
واالجتماعي ،واملالي ،واإلغاثي ،وغير ذلك من وجوه الدَّ عم املختلفة.
ولقد شكَّلت الكويت مأوىً وحاضن ًة ملئات األلوف من الفلسطينيِّني الذين
أ ُخرِ جوا من دِ يارهم بفِ عل آلة احلرب الصهيونيَّة ،وتفوَّقت في ذلك على أخواتها
من دُول اخلليج العربي ،وقارب عدد الفلسطينيِّني امل ُقيمني فيها نصف مليون
فلسطينيٍّ معظمهم من الذين يحملون اجلنسيَّة األردنيَّة.
ولكن لم يدُم هذا الدَّ عم ولم يستمر على حاله ،وانقلبت العالقة بني الدولتينْ
(الكويت وفلسطني) بصورةٍ عكسيَّة ،على إثر موقف منظمة التحَّ رير الفلسطينيَّة
املؤيِّد للعراق في حرْبها على الكويت عام ١٩٩١م ،األمر الذي جعل الكويت
فعل على موقف املنظَّ مة -أن تجُ ليَ عددًا كبيرًا من الفلسطينيِّني إلى
–وكردَّة ٍ
رزق لهم!
خارج ديارها ،وتُسرِّح املوظفني من وظائفهم التي كانت مصدر ٍ
تقف حائلاً أمام تقدمي
ْ
لكن هذه احملنة ،والعالقة املتوتِّرة بني البلديْن لم
خصوصا بعد اندالع انتفاضة األقصى
ً
الكويت الدَّ عم واملعونة للفلسطينيِّني
بشكل
ٍ
يوم بدأت العالقة تعود
الثانية عام ٢٠٠٠م ،ويُالحظ أنَّه يومًا بعد ٍ
تدريجيٍّ إلى وضعها الطبيعي املأمول.
مبرِّرات الدِّ راسة
- -1استشعار املسؤوليَّة املُل ْقاة على عاتق املركز؛ خاص ًّة أنَّ إعداد الدِّراسات
والبحوث من صميم عمله.
بطلب من املركز إلمتام دراستِه التي أعدَّ ها؛
ٍ
 - -2تق ُّد ُم أحدِ الباحثني املهتمِّني
رغب ًة في إثرائها ،وسعيًا منه في تطويرِ ها ،ومن ثم نشرها لتعميم الفائدة

الوقوف على طبيعةِ املساعدات والدَّ عم الكويتي املقدَّ م للفلسطينيِّني في
ُ
- -1
قطاع غزَّة.
ُّف إلى أبرز اجلهود واملساعدات واجلمعيَّات واملؤسَّ سات الكويتيَّة
- -2التعر ُ
العاملة في هذا املجال.
واملختصة على بعض األمور؛ لتصويب املسرة،
َّ
- -3إطال ُع املؤسَّ سات املهتمَّة
والصالح العام.
َّ
وترشيد الدَّ عم وتوجيهه ،وتطويره مبا يخدم املجموع
معوِّقات الدِّ راسة:
- -1عدم وجود إحصائيَّات رسميَّة أو غيرِ ها تُعني الباحث في هذا املجال
ُرشدُه.
وت ِ
- -2تعدُّد اجلهات الدَّ اعمة واملستفيدة ،واختالف مشاربها ومسمَّياتها ،يجعل
الصعب حصرها أو التعرُّف إليها أحيانًا.
من َّ
- -3عدم تعاون بعض املؤسَّ سات واجلمعيَّات العاملة في قطاع غزَّة مع
الباحثني ،وتفضيلها عدم اإلفصاح عن املعلومات إلاَّ بحذ ٍَر وقدْر.
- -4املعلومات املتوفِّرة حتتاج لتدقيق ،واستيضاح في بعض األحيان بعيدًا عن
املبالغات أو االنتقاص من شأن اآلخرين.
إنَّ الدَّ عم املقدَّ م من الكويت يأخ ُذ صورًا مُتعدِّدة متنوِّعة؛ فمن الدَّ عم ما هو
سياسي ومعنوي ،وجانب آخر منه مادي إغاثي.
وهذا الدَّ عم له أث ٌر بار ٌز في استمرار صبر وصمود سكَّان قطاع غزَّة احملاصر
وصنَّاع القرار في احلكومة
منذ سنوات عديدةٍ  ،بحسب تأكيدات من املسؤولني ُ
الفلسطينيَّة بقطاع غزَّة.
أنواع الدَّ عم الكويتي لقطاع غزة:
أولاً  :الدَّ عم املادِّي ويشمل( :الغذاء ،الكساء ،الدَّ واء ،البناء)
تقوم املؤسَّ سات الرسميَّة واجلمعيَّات اخليريَّة في دولة الكويت مب ِّد قطاع
بدعم ماديٍّ يظهر أثره من خالل :الطرود الغذائيَّة التي يتم توزيعها على
ٍ
غزَّة
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األسر احملتاجة والفقيرة ،وكذلك زمن الكوارث واحلروب ،وغالبًا ما تكون
هذه املساعدات بالتنسيق املباشر بني اجلمعيَّات اخليريَّة العاملة في الكويت
وقطاع غزَّة.
وكذلك من خالل املساعدات الطبيَّة التي تُقدَّ م على شكل بناء وإنشاء املشافي
واخلاصة؛ كمستشفى الكويت التخصصي املقام في
َّ
الصحَّ ية احلكوميَّة
محافظة رفح –جنوب قطاع غزة -ومستشفى اخلدمة العامة التخصصي،
وقسم العناية املكثفة في مستشفى الشهيد محمد الدرة لألطفال ،وهذا الدَّ عم
يُقدَّ م من خالل اجلمعيَّات واملؤسَّ سات اخليريَّة لصالح اجلمعيَّات اخليريَّة في
غزة ،وكذلك لوزارة الصحَّ ة الفلسطينيَّة –بصفتها الرسميَّة.-
وكذلك يتم تقدمي املساعدة للفلسطينيِني من خالل القيام بإعادة إعمار وبناء
بعض عشرات البيوت املدمَّرة جرَّاء فعل االحتالل الصهيوني الغاشم وتتابع
احلروب على غزَّة احملاصرة ،وهذا الدَّ عم تُقدِّمه الكويت من خالل حكومتها
وبشكل رسميٍّ عن طريق التواصل مع وزارة األشغال العامة واإلسكان وتسليم
ٍ
منح ماليَّة كويتيَّة للمتضرِّرين واملهدَّ مة بيوتهم ،وأحيانًا تقوم بعض اجلمعيَّات
اخليريَّة ببناء بعض البيوت للفقراء واملتضرِّرين من العدوان.
وقد متيَّزت الكويت في مجال استثمار الدَّ عم وتنميته ،وذلك بتخصيص وتنمية
بعض املشاريع اخليريَّة؛ من خالل إنشاء بعض املزارع أو املشاريع أو البرامج
االقتصاديَّة التي تُدِ ُّر عائدًا مال ّيًا ال بأس به ،وهو ما يُعرف باستثمار األوقاف
اإلسالميَّة ،وكذلك التَّنمية املستدامة للدَّ عم املالي واالقتصادي امل ُقدَّ م من
الكويت ألهل غزَّة .مثل :مشروع بيرحاء الكويت وهو عبارة عن كمي ٍَّة كبيرة
من أشجار النَّخيل التي تُخرِ ج التُّمور والبلح ،وتُشكِّل عاملاً اقتصاد ّيًا مه ّمًا،
وكذلك تأسيس ودعم املخابز التي من شأنها تشغيل عدد من األيدي العاملة
الفقيرة العاطلة عن العمل ،وكذلك يُشكِّل ريْعه رافدًا مال ّيًا لصالح الفقراء
واملساكني ،وكذلك مزارع تسمني األبقار والعجول والتي تُوفِّر على اجلمعيَّات
مبالغ كبيرة خالل تنفيذ مشاريع حلوم األضاحي من خالل االستفادة من هذه
بشكل سليم.
ٍ
املزارع وتدويل األموال ،وتوزيعها
كما أنَّ العائد من هذه املشاريع يمُ كن االستفادة منه في دعم العديد من
املشاريع الدعويَّة والعلميَّة؛ مثل اإلنفاق على حلقات العلم ،وكفالة الدُّعاة،
اخلاصة.
َّ
وتسيير املدارس

ويتجلَّى من خالل تبنِّي الكويت للقضيَّة الفلسطينيَّة في احملافل الشعبيَّة
والرسميَّة –إلى حدٍّ كبير -ويظهر هذا الدعم بجَ الءٍ ووضوح عند الشعب
الكويتي الذي يُع ُّد من أش ِّد الشُّ عوب مناصر ًة ومساند ًة وتعاطفًا مع فلسطني
الصحف ووسائل
وأهلها ،وهذا واضح من خالل هيمنة تلك القضيَّة على بعض ُّ
وقت ،وإن كانت
اإلعالم ،وعقد املؤمترات الشعبيَّة الهادفة للنُّصرة في أكثر من ٍ
تلك اجلذوة املشتعلة قد انطفأت –في وقتنا هذا أو تكاد.-
خالل األعوام املاضية شهد قطا ُع غزَّة عدة زيارات ووفود وَفِ دت إليه من
الكويت دعمًا ونصر ًة لغزَّة وفلسطني؛ وتنوَّعت تلك الوفود الزَّائرة ما بني وفود
برملانيَّة ،وإعالميَّة ،وإغاثيَّة ،وعلمائيَّة .وهذا الدَّ عم ال يقل شأنًا وأهميَّة عن
الدَّ عم املادِّي؛ إذ به يتعرَّف أهل الكويت عبر سفرائهم وممثليهم على حجم
املعاناة ،وليس امل ُخابِر كامل ُعاين ،وليس من رأى كمَن سمِ ع.
بل إنَّ عقد املؤمترات واملهرجانات اجلماهيريَّة ،وتخصيص بعض البرامج
التلفزيونيَّة لنصرة فلسطني وأهلها أم ٌر من شأنِه إعالء رصيد القضيَّة،
للصدارة كما كانت وكما هو مأمول ومرجوٌّ.
وإعادتها َّ
تقييم الواقع احلالي للعطاءات الكويتية في أرض اإلسراء:
كبير في
بشكل ٍ
ٍ
رغم قدم العطاءات الكويتية في أرض اإلسراء إال أنها تأثرت
أعقاب االحتالل العراقي للكويت ،األمر الذي أدى إلى:
ضعف الدَّ عم الكويتي الرَّسمي بسبب األوضاع السياسيَّة العامَّة فيفلسطني وبشكل طبيعي.
تأثر الدعم الكويتي الرسمي وغير الرسمي لقطاع غزة ،مقارنةبدعم دول اخلليج األخرى.
فعلى سبيل املثال:
<

مت توزيعها على
< مت إنشاء مدينة الشيخ زايد السكنيَّة شمال قطاع غزة و َّ
أسر الشهداء واجلرحى قبل خمسة عشر عامًا (عام ٢٠٠٤م) .بتبر ٍُّع
من دولة اإلمارات العربيَّة املتحدة.
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<

<مت إنشاء مدينة سمو األمير حمد بن خليفة آل ثاني جنوب قطاع
مت توزيعها على أصحاب األسر الفقيرة واملتعفِّفة ،وهو مشروع
غزة و َّ
كبير -بل من أكبر املشاريع السكنيَّة على مستوى قطاع غزة .واجلانب
اإلعماري واإلنشائي املقدَّ م من قبل دولة قطر هو األكثر وضوحً ا ومت ُّيزًا
على صعيد بناء وتشييد املساجد ،واملشافي ،واملؤسَّ سات احلكوميَّة
واخلاصة ،وتعبيد الطُّ رقات ،وغير ذلك.
َّ

<

<مت إنشاء احلي السعودي جنوب قطاع غزة؛ إليواء األسر التي ُهدِّمت
منازلها جراء العدوان الصهيوني الغاشم في محافظة رفح.

<

<مع ذلك فال ميكننا اجلزم بانعدام الدعم الكويتي لقطاع غزة ،حيث
كان لها نصيب من هذه األعمال الكبيرة املقدمة للداخل الفلسطيني
وبخاصة قطاع غزة ،حيث قامت بعد احلرب األخيرة على غزة عام
٢٠١٤م بالتبرُّع إلعمار مئات البيوت التي هدمها االحتالل الصهيوني،
وكذلك تعويض املصانع وبعض املنشآت االقتصاديَّة الكبيرة في غزَّة.

ولعلَّ من األسباب التي جتعل الدَّ عم الكويتي غير ظاهرٍ في بعض األحيان،
أو تتفوَّ ق عليه بعض الدُّ ول اإلسالميَّة والعربيَّة:
رغبة بعض اجلهات املانحة وبعض األفراد املانحني في تقدمي هذاخالصا لوجه اهلل الكرمي ،وابتغاء مرضاته ،وطمعًا في أن يكون
ًّ
الدَّ عم
خبيئ ًة لها يوم القيامة ،بعيدًا عن ثناء العباد ،وتسليط أضواء اإلعالم.
تخوُّف وتوجُّ س بعض اجلهات أو األشخاص الدَّ اعمني من سطوةالرقابة األمنيَّة ،والهاجس من تقدمي الدَّ عم لغزَّة الذي حتظره ومتنعه
كثي ٌر من الدُّول بذريعة أنَّه دع ٌم ملا يُسمَّى باإلرهاب ،وبالتالي قد
يتعرَّض الدَّ اعم للمنع ،أو التضييق ،أو املراقبة واملالحقة على أقل
تقدير في بعض األحيان.
وإذا كان للكويت إجنازات تفتخر بها ،فهي إجنازات تستحق التقدير ،لكنها
إجنازات تستوي فيها مع بعض الدُّ ول العربيَّة واإلسالميَّة.
فعلى صعيد املشافي ودعم القطاع الصحِّ ي؛ جند في غزة العديد من املشافي
التي جادت بها دول عربيَّة وإسالميَّة؛ كمستشفى اليمن السعيد –قيد اإلنشاء-
أيضا ،واملستشفى
شمال قطاع غزة ،واملستشفى األندونيسي شمال القطاع ً

كما قامت الكويت من خالل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
ببناء مستشفى اخلدمة العامَّة ،وهو من كُبرى املستشفيات العاملة والفاعلة
في قطاع غزَّة ،لكنَّه مستشفى يتبع للقطاع اخلاص ،والعالج فيه مدفوع األجر
من قبل املرضى.
دعم ماليٍّ ؛ لإلسهام في افتتاح بعض األقسام العالجيَّة،
أيضا بتقدمي ٍ
وقامت ً
في بعض املستشفيات احلكوميَّة؛ كافتتاح قسم العناية املكثَّفة في مستشفى
الشهيد محمد الدرة لألطفال.
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اجلزائري واإلماراتي جنوب القطاع ،وكذلك مستشفى سمو األمير حمد بن
خليفة ،وبعض مراكز الرعاية الطبيَّة القطريَّة ،وهناك مشفىً يحمل اسم
«مستشفى الكويت التخصصي» الذي أقامته جمعية الرحمة العاملية في جنوب
قطاع غزة ،حتديدًا في مدينة رفح.

 النتائج:- -1اجلهود الكويتيَّة املاديَّة واملعنويَّة املقدَّ مة للفلسطينيِّني محل ثناء ،وتقدير،
ومباركة لدى جميع األطراف الرسميَّة وغيرها.
- -2عدم وجود جهة ناظمة ومُشْ رِ فة؛ لتنظيم وتقنني وتوجيه الدَّ عم الكويتي.
جهات رسمي ٍَّة ،وأخرى مدنيَّة،
ٍ
- -3تبعثر الدَّ عم املقدَّ م للفلسطينيِّني؛ ما بني
األمر الذي يُؤدِّي إلى عدم تنسيق اجلهود وتوحدها في هذا املجال.
- -4عدم وجود قنوات اتصال فعَّالة مع احلكومة الفلسطينيَّة ترقى للمستوى
املطلوب واملأمول ،ويرجع ذلك لكون التعامل مع احلكومة في قطاع غزة
–التابعة حلماس -محظور وفيه نوع من التَّعقيد ،والتعامل مع اجلهات
الرسميَّة في السلطة الوطنيَّة الفلسطينيَّة موجود ،ولكنَّه حديث نسب ّيًا،
وليس باحل ِّد املرجو ،والسبب أنَّ تداعيات أزمة حرب اخلليج وموقف
منظمة التحرير الفلسطينيَّة منها ما زال ماثلاً في أذهان الكويتيِّني.
- -5الدعم الكويتي املقدَّ م للفلسطينيِّني يأخذ صورًا وأشكالاً متعدِّدة؛ منها:
الدعم الرسمي ويتم بوتيرةٍ بطيئة وخجولة؛ فمثلاً  :يتم الدعم من خالل
االلتزام بقرارات القمم العربيَّة ،أو كمخرج من مخرجات مؤمترات إعادة
إعمار غزة ،وغير ذلك ،أو بالتنسيق والتشبيك بني الوزارات الكويتيَّة
املختصة ونظيراتها الفلسطينيَّة؛ كوزارة الصحة ،واألشغال العامَّة
َّ
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واإلسكان ،والشؤون االجتماعيَّة من خالل مشاريع محدّدة يتم تسويقها
وعرضها على الكويتيِّني من اجلانب الفلسطيني .وكذلك الدَّ عم املقدَّ م من
اجلمعيَّات اخليريَّة التي تتواصل مع اجلهات احلكوميَّة الرسميَّة أو مع
املؤسَّ سات اخلاصة املنتشرة في قطاع غزة؛ ومن أبرز اجلهات الدَّ اعمة
لقطاع غزة :جمعية إحياء التراث اإلسالمي ،وجمعية الرحمة العامليَّة،
وجمعيَّة الهالل األحمر الكويتي ،وصندوق إعانة املرضى الكويتي ،وغير
ذلك من اجلمعيَّات اخليريَّة.
- -6تراجع الدَّ عم املقدَّ م من اجلمعيَّات ذات املرجعيَّة اإلسالميَّة؛ ويرجع ذلك
بسبب توجيه الدَّ عم لليمن ،ولسوريا ،وغيرهما من البلدان املنكوبة ،حيث
س ،وأنَّ نُصرتهم دي ٌن
ترى تلك اجلمعيَّات أن هذا الدَّ ع َم واجبٌ مقدَّ ٌ
وواجبٌ ؛ فتنطلق تلك اجلمعيَّات من منطلقات ومرتكزات دينيَّة.
- -7تزايد الدَّ عم املقدَّ م من جهات وجمعيَّات غير إسالميَّة ،وهو األمر الذي
يُلقي بظاللِه على دعم قطاع غزَّة الذي تُسيطر عليه حركة حماس –ذات
األصول اإلسالميَّة!-
الصعوبة مبكان،
- -8عدم وجود إحصائيَّة رسميَّة دقيقة أو شبه دقيقة ،بل من ُّ
القيام بحصر اجلهود الكويتيَّة ،وذلك بسبب تعدُّد الداعمني ،واختالف
املرجعيَّات ،وتنوُّع اجلهات.
- -9طُ غيان جانب املساعدات الغذائيَّة على اجلوانب املعرفيَّة والتربويَّة
األخرة؛ فاهتمام الكويت واجلهات الداعمة بالبناء ،والغذاء ،والكساء،
والدَّ واء أم ٌر ال تُخطئه العني ،وال يُنكره إال ناقم ،ولكن في مقابل ذلك
يُالحظ عدم اهتمام في تعزيز اجلانب املعرفي والتربوي والقِ يَمي إلاَّ في
مجاالت محدودة ،وهوامش ضيِّقة ،وغالبًا ال تأخذ الطَّ ابع الرَّسمي وإنمَّ ا
خاصة.
َّ
تكون نابعة من جمعيَّات

 التَّ وصيات:- -1العمل على توحيد قنوات التَّواصل واالتصال؛ لتوحيد اجلهود ،وضمان
وصولِها إلى مستحقِّيها ،ولتع َّم الفائدة واملنفعة.
- -2فتح قنوات تواصل مع احلكومة الفلسطينيَّة القائمة في غزَّة؛ للتخفيف
من وطأة احلصار الظالم املفروض على قطاع غزَّة ،ولو في اجلانب
اإلنساني واخلدماتي بعيدًا عن البُعْد اإلنساني.

- -4إيجاد مرجعيَّة كويتيَّة ،تكون على شكل مكتب أو ممثليَّة؛ لغرض توجيه
الدَّ عم واإلشراف عليه ،والتَّنسيق بني اجلمعيَّات واحلكومة .وهذه جتربة
تقوم بها قطر من خالل وزارة اخلارجيَّة القطريَّة؛ إذ قامت بتأسيس
جلنة إعمار غزَّة ،وانتدبت على رأسها السفير القطري محمد العمادي
الذي يُشرف على كل الدَّ عم القطري امل ُقدَّ م لقطاع غزَّة ،ويقوم بتمثيل
قطر في كل احملافل الغزيَّة.
- -5االهتمام باجلانب املعرفي ،وتعزيز املجال الثقافي والتربوي.
- -6التَّواصل مع اجلهات الرَّسمية واألهليَّة في الكويت ملعرفة اإلحصائيَّة
الدقيقة حلجم املساعدات واملعونات املقدَّ مة لفلسطني؛ فذلك أسهل،
وأكثر دقَّة وإحكامًا.
مفصلة بنا ًء على التَّقارير الواردة من اجلهات
َّ
- -7عمل دراسة إحصائيَّة
احلكوميَّة واملدنيَّة الكويتيَّة تُبرِ ز حجم املساعدات ،وتقف على اإليجابيَّات
فتعززها ،وتتعرَّف إلى مكامن القصور واخللل فتتالشاها وتبتعد عنها.

العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء

خصوصا في ظ ِّل
ً
- -3زيادة الدَّ عم املادِّي واملعنوي املقدَّ م للفلسطينيِّني؛
احلصار الظالم ،والفقر املُدْقِ ع ،والبطالة املتفشِّ ية ،والتقارير التي تُثبت
ذلك أكثر من أن تحُ صى.
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منوذج تفصيلي لنموذج متكامل
بحمد اهلل وتوفيقه قدمت – وال تزال تقدم مؤسسات العمل اخليري في
الكويت كل الدعم واملساندة ألرض اإلسراء خاصة وألرض فلسطني عامة،
وغزة كمنطقة منكوبة على وجه اخلصوص .
وقد شمل هذا الكتاب فيما مضى من تفاصيله وثناياه طيفاً واسعاً من
اإلسهامات املتعددة لطيف واسع من املؤسسات اخليرية  ،فكل شرائح الشعب
ال عن احلكومة الكويتية تؤمن بأهمية هذا الدعم وقيمته في استدامة
فض ً
ثبات الهوية االسالمية العربية الفلسطينية ألرض اإلسراء وما حولها .
ال لنموذج متكامل من
وباإلضافة إلى ذلك كله نفرد في ملحق هذا الكتاب تفصي ً
اخلدمات اخليري التي قامت بها جمعية الرحمة العاملية بشيء من التفصيل
مشفوعاً بالصور لكل مشروع فيها  ،وذلك لسببني :
األول  :احلاجة إلى إبراز تفصيل حديث وشامل في الوقت نفسه لواحدة من
املؤسسات اخليرية الكثيرة  ،وعلى غرارها يستنتج القاريء الكرمي إمكانية
التفصيل في إسهامات كل املؤسسات اخليرية األخرى لوال محدودية املساحة
املتاحة في هذا الكتاب وجتنب التكرار  ،ولتحديث املعلومات التي قد يكون
بعضها قدمياً لألسباب التي شرحناها ضمن حتريات إعداد هذا الكتاب
والتي كانت سبباً رئيسياً في تأخر إصدار هذا الكتاب ولألسباب اخلارجة
عن إرادة املؤلف واملشروحة بالتفصيل في ثنايا هذا الكتاب .
الثاني  :إتاحة الفرصة للرحمة العاملية بشكل خاص إلبراز إجنازاتها في أرض
اإلسراء وما حولها من خالل اختيارها لتكون هي النموذج املتكامل لكونها
راعية إصدار هذا الكتاب من جهة  ،ولكونها إحدى املؤسسات التي لها أكبر
اإلجنازات اخليرية الكويتية في أرض اإلسراء وما حولها .
وفي جهود اجلميع اخلير والبركة بإذن اهلل تعالى .
وكم جميل هو التعاون بني اجلميع لفعل اخلير من جهات رسمية أو أهلية .
فاقتضى التنويه قبل البيان .
واهلل سبحانه وتعالى هو املستعان .
وهو املوفق إلى كل خير  ...وهو الهادي إلى سواء السبيل
واحلمد هلل رب العاملني

١

بيوت في اجلنة

املساجد

١٨

٣٦٢,٣٤٦

٢

اسق العطاش

مشاريع املياه

٢٠

٣٣١,٢٢٢

٣

مناء

املجمعات التنموية

٥

١,٤٥٣,٠٩٥

٤

اقرأ

املشاريع التعليمية

٢١

١,٧٦٣,٠٦٨

٥

أجر وعافية

املشاريع الطبية

١٥

١,٤٣٩,٤٤٢

٦

كسب حالل

مشاريع التمكني والقرض احلسن

٥

١٥٢,٧٠٧

٧

مواسم اخلير

االغاثات واملشاريع املوسمية

٣٤

٢,٠١١,١٤٩

٨
٩

مشاريع االسكان
وإعادة اإلعمار
والبنية التحتية

اإلسكان

١٣

٩,٣١٥,١٦٧

الكفاالت

الرعاية االجتماعية والتربوية

١٢

٧,١٩٢,٢٢٥.٤٢

١٤٣

٢٤,٠٢٠,٤٢١.٤٢

االجمالي

باإلضافة إلى مشروع الشفيع واملكتب التربوي.
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بيوت في الجنة

 -1بيوت في اجلنة
سواء
خاصةمساجد
بترميم وتأهيل
بنيخاصة
مشاريع
ملساجد وما
وإعادة إعمار
بني بين
ماريع ما
املشاريعاملشا
تنوعت
بترميم
مشاريع
بين وما
ملساجد
إعماركليكلي
بناءبناءوإعادة
ً
بالسجاد أو
أيضا فرش بعض
املشاريع
وشملت
وتأهيلأو التي
املتضررة
املساجدوشملت
اإلصالحات ،كما
لبعض
حتتاج
إلاصالحات،أوكماالتي
لبعضاملتضررة
تحتاجسواء
مساجد

أيضاً
املساجد
وتزويد عدد من
بالسجادمنهاأوالقطاع،
الخانقة التي يعاني
الكهرباء
فرشأزمة
باء في ظل
بمولد كهر
تزويدها
كهرباء في
وكذلكمبولد
تزويدها
املساجد
بعض
املشاريع

وكذلك وتزويد عدد من
اخلانقة التي
بالطاقةأزمة
ظل
القطاع،مسجدا.
منها الرحمة 43
يعانيمشاريع
املستفيدة من
الكهرباءعدد املساجد
الشمسية ،وبلغ
املساجد بالطاقة الشمسية ،وبلغ عدد املساجد املستفيدة من مشاريع الرحمة
 ٣٤مسجدا.
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نظراً ملا يعانيه قطاع غزة من شح في مصادر املياه وتلوث مخزونها ،قامت

ً
لتكون
وأنشأت جديدة
الرحمة بحفر آبار
مخزونها ،قامت
داعمةوتلوث
مصادر املياه
شح في
آبارغزة من
بحفرقطاع
الرحمةيعانيه
نظرا ملا
العديد
الرئيسية ،كما
لآلبار
لتكون
جديدة

التيﻋددمتﻵﺍبار
حيﺚ بلﻎ
التلوث،
حيثاملياه
التحلية لتﻨﻘية
العديد من
وأ�ﺸﺄﺕ
ﺋ�ﺴية ،كما
داﻋمة لﻶبار الر
اآلبار
بلغمنعدد
محطاﺕالتلوث،
املياه من
لتنقية
التحلية
محطات
من

محطةاملياه.
محطة لتحلية
أكثر من
التي تم
لتحلية املياه.
من٤٠34بئر وبئر 21و١٢
حفرهاأكثر
حفرها
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العطاش
 -2اسق
اسق العطاش
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 -3مناء – املجتمعات التنموية
تسعى الرحمة العاملية لتكون رائدة العمل التنموي في قطاع غزة من خالل
عدد من املشاريع الضخمة التي مت تنفيذها في قطاع غزة مثل مشروع اغرس
نخلة والذي مت تنفيذه على مساحة أكثر من  ٧٠٠,٠٠٠م ٢تضم أكثر من
 ٣٠,٠٠٠شجرة مثمرة ،إضافة إلى مستشفى الكويت التخصصي في محافظة
رفح جنوب قطاع غزة ،وسلسلة مخابز الرحمة اخليرية ،وعدد من مشاريع
التدعيم اإلنشائي ودعم البلديات ودعم املزارعني.

املسيرةعدة
دعم من خالل
والتعليمية
املسيرة التر
الفعالة في دعم
املساهمة
غزة إلى
العاملية في
تسعى الرحمة
تسعى
بوية في
الفعالة
املساهمة
غزة إلى
قطاع
قطاعفي
العاملية
الرحمة

التقدمدرجة
نحوعلى
جيل
إخراج
تساهم
التربوية
والتطور،
املجتمع
فيلقيادة
تؤهله
مشاريعوالثقافة
عدة من العلم
خالل عالية
والتعليميةجيلمنعلى درجة
تساهم في إخراج
مشاريع

وتنوعت
التقدم
املجتمع
وتكلفتها،لقيادة
حجمهاتؤهله
والثقافة
منريعالعلم
علمية،
والتطور،مختبرات
جامعية ،وتجهيز
نحوومبان
مدارس
فشملت إنشاء
التعليمية في
عاليةاملشا
وتنوعت
مدارس ومبان جامعية،
املدرسإنشاء
فشملت
وتكلفتها،
للطلبةفي
التعليمية
الحقيبة والزي
لطالب املدراس.
حجمهاوتوفير
املحتاجين،
املشاريع دراسية
وتوفير رسوم
وجتهيز مختبرات علمية ،وتوفير رسوم دراسية للطلبة احملتاجني ،وتوفير
احلقيبة والزي املدرس لطالب املدراس.
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إقرأ – املشا يع التعليمية

ر
املشاريع التعليمية
 -4إقرأ –
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 -5أجر وعافية
في ظل استمرار احلصار واشتداده في الفترة األخيرة تفاقمت األوضاع
الصحية ألصحاب األمراض املزمنة وأصبحوا غير قادرين على توفير
مصاريف العالج .كما وتزايدت أعداد املصابني جراء العدوان املتكرر على
قطاع غزة ،مما حدا بجمعية الرحمة للوقوف عند مسؤولياتها في تخفيف
وتضميد جراح املصابني وتوفير األدوية واملستلزمات الطبية لهم.

الكسب
الحاللاملستدامة نفذت الرحمة مشاريع
التنمية
سعياً نحو تدعيم وتطبيق مفهوم
ً
االعتماد
التمكين ملرحلة
احملتاجة
تهدف إلى
وتطبيقوالتي
اإلقتصادي
تهدف
إلاقتصادي والتي
األسرمشاريع
إيصالالرحمة
املستدامة نفذت
مفهوم التنمية
التمكنينحو تدعيم
سعيا
على الذات وعدم احلاجة لطلب املساعدة ،وذلك من خالل توفير التمويل
إلى إيصال آلاسر املحتاجة ملرحلة الاعتماد على الذات وعدم الحاجة لطلب املساعدة ،وذلك من خالل توفير
الالزم إلنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل تكفل لهم وألفراد أسرهم حياة
التمويل الالزم إلنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل تكفل لهم وألفراد أسرهم حياة كريمة،
كرمية.
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 -6الكسب احلالل
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مواسم الخير
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 -7مواسم اخلير

تعيش شريحة كبيرة من سكان قطاع غزة على املساعدات املقدمة من املؤسسات الخيرية ،وذلك بسبب

تعيش شريحة كبيرة من سكان قطاع غزة على املساعدات املقدمة من املؤسسات

ما استثمار
منذعلى
الرحمة
واحلصارتحرص
والبطالة،عام ،لذلك
الفقريزيد عن 21
نسبمنذ ما
املستمر
والحصار
والبطالة،
ارتفاع نسب
املستمر
ارتفاع
بسبب
الفقروذلك
اخليرية،

إلدخالكبير من
اخلير على عدد
مواسمالغذائية
املساعدات واملواد
حترصاء من
بيوت الفقر
الفرحة على
إلدخال
توزيع استثمار
خالل على
الرحمة
لذلك
 ١٢عام،
الخيرعن
مواسميزيد
محافظات
آلاسر املحتاجة
غزة.خالل توزيع املساعدات واملواد الغذائية على
قطاعمن
الفقراء
جميعبيوت
الفرحة فيعلى
عدد كبير من األسر احملتاجة في جميع محافظات قطاع غزة.
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ً
إعادةعلى
مجالالعدوان
خصوصا بعد
إعادة إلاعمار
األولىمجال
تدخلت في
املؤسسات آلاولى التي
الت من
كانت الرحمة
تدخلت في
التي
املؤسسات
زالت من
وال زوال
الرحمة
كانت

وترميمكان
وتدعيمحيث
٢٠٠٨م،
قطاعخاللغزة
التدخلعلى
العدوان
1442اًم ،بعد
خصوص
املباني
عامآلانقاض
في إزالة
عمليات
فوري من
حيث كان
اإلعمارفي عام
قطاع غزة
املتضررة
املباني
وتدعيم
األنقاض
فوري
إعمار املنازل
الوحدات
بلغ عدد
وترميم حيث
املهدمة كليا
إزالةبإعادة
عملياتالرحمة
خاللثم شرعت
من إليها،
سكانها
التدخلوإعادة
املتضررة
املنازل
إعمار
شرعت
إليها،
سكانها
وإعادة
حيثكما
كلياوحدة،
املهدمة2244
بشكل جزئي
إعمارها
بإعادةإعادة
الرحمة التي تم
وعدد الوحدات
014ثموحدة
بشكل كلي
إعمارها
املعاد

بلغ عدد الوحدات املعاد إعمارها بشكل كلي  ٧٢٠وحدة وعدد الوحدات التي
مت إعادة إعمارها بشكل جزئي  ١٨٠٠وحدة ،كما تعمل الرحمة على إعادة
منازل الفقراء واملساكين في املحافظات الجنوبية في قطاع غزة.
ترميم بيوت الفقراء واملساكني حيث تعمل حاليا على ترميم أكثر من  ٣٨٠منزل
من منازل الفقراء واملساكني في احملافظات اجلنوبية في قطاع غزة.

تعمل الرحمة على إعادة ترميم بيوت الفقراء واملساكين حيث تعمل حاليا على ترميم أكثر من  424منزل من
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مشاريع إلاسكان وإعادة إلاعمار

 -8مشاريع اإلسكان وإعادة اإلعمار
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الكفاالت
-9الكفاالت

األكثر احتياجاً من أيتام وأسر متعففة
يتم توفير الكفالة املالية الدورية للفئات
ً
ي تتتم ت تتوفير الكفال تتة املالي تتة الدوري تتة للف تتات آلاكث تتر احتياج تتا م تتن أيت تتام وأس تتر متعفف تتة ومع تتاقين و لب تتة عل تتم،
ومعاقني وطلبة علم ،إضافة إلى الرعاية النفسية واالجتماعية الالزمة

غزةلتى
قطاعختانق ع
الحصتار ال
اخلانق ظتل
احلصاروالحاجة ،فتي
ظلأة الحرمان
لتخفيف و
والاجتماعية الالزمة
وطأةالنفسية
لتخفيفالرعاية
إضافة إلى
على
واحلاجة ،في
احلرمان

تادية
تدهورتة الاقت
إلىتاد ف تتي الحال ت
تدهور ح ت
املتكرر،تذي أدح إل ت
والعدواناملتك تترر ،وال ت
سنة،تنة ،والع تتدوان
١٢تن  21س ت
عنتد ع ت
يزيدم تتا يزي ت
ماتزة من تتذ
منذتاع غ ت
قط ت
حادص تفي
والذيتى ت تأدى

تدخل
علينتا الت
وتزايدلزامتا
البطالة ،،وهنتا كتان
نسبةتت خت الفقتر
فيتقتع تح
مضطردتر التتي
وارتفاعزايتد عتدد آلاس
االقتصاديةالبطالتة ،وت
احلالةمضطرد في نسبة
وارتفاع
األسر
عدد

ما .نستطيعه
قطاعنالسد
التدخل
لزاما اتعلينا
وهنا كان
التيماتقع
الحبيب
الضعيفة في
والوقوف مع الف
الفقر،زايدة،
خطالفجوة املت
حتتمن هذه
نستطيعه
لسد
من هذه الفجوة املتزايدة ،والوقوف مع الفئات الضعيفة في قطاعنا احلبيب.
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يتم توفير الكفالة املالية الدورية للفئات األكثر احتياجاً من أيتام وأسر متعففة
ومعاقني وطلبة علم ،إضافة إلى الرعاية النفسية واالجتماعية الالزمة
لتخفيف وطأة احلرمان واحلاجة ،في ظل احلصار اخلانق على قطاع غزة
منذ ما يزيد عن  ١٢سنة ،والعدوان املتكرر ،والذي أدى إلى تدهور حاد في
احلالة االقتصادية وارتفاع مضطرد في نسبة البطالة ،وتزايد عدد األسر
التي تقع حتت خط الفقر ،وهنا كان لزاما علينا التدخل لسد ما نستطيعه
من هذه الفجوة املتزايدة ،والوقوف مع الفئات الضعيفة في قطاعنا احلبيب.

العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء

 -10مشروع الشفيع
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 -11املكتب التربوي
يسعى املكتب التربوي للرحمة العاملية في قطاع غزة إلى حتقيق الريادة في
العملية التربوية ونشر الفكر الوسطي من خالل تعزيز القيم واألخالق النبيلة
التي تساهم في بناء الشخصية اإلسالمية املتكاملة واإلهتمام باملتميزين منهم
لصناعة قيادات تربوية في فلسطني.

 -12مركز الكويت للتطوير واحلاضنة التكنولوجية
هدف املشروع إلى انشاء مبنى كمركز للتطوير واحلاضنة التكنولوجية في
املرافق التابعة للكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية والذي يتم من خالله جتهيز
حاضنات ألصحاب األعمال واألفكار اإلبداعية واجلهات املعنية الذين
يرغبون في تبني ودعم ومتويل تلك املشاريع ومت انشاء املبنى على مساحة
بحوالي  ١٠٠٠م ٢ويتكون من ستة طوابق باإلضافة إلى البدروم وستحتوي
والتسهيالت الالزمة إلجناز العمل
املرافق
مركز من
مجموعة
هذه الطوابق على
والحاضنة التكنولوجية
الكويت للتطوير
-2
ومنها غرف مخصصة الحتضان الشركات واملشاريع ،وقاعات للمحاضرات
هدف املشروع إلى انشاء مبنى كمركز للتطوير والحاضنة التكنولوجية في املرافق التابعة للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
قاعات
باإلضافةتبنيإلى
وورشات
لالجتماعات
بغرف
ودعم وتمويل
العمل،الذين يرغبون في
والجهات املعنية
وآلافكار إلابداعية
حاضنات ألصحاب آلاعمال
مجهزة تجهيز
والندوات يتم من خالله
والذي
ي
ن
هذه
وستحتو
البدروم
إلى
باإلضافة
وابق
ستة
من
ويتكو
1
م
2444
بحوالي
مساحة
على
املبنى
انشاء
وتم
املشاريع
تلك
مخصصة للدورات التدريبية ومختبرات لتطوير اإللكترونيات والبرمجيات،
الطوابق على مجموعة من املرافق والتسهيالت الالزمة إلنجاز العمل ومنها غرف مخصصة الحتضان الشركات واملشاريع ،وقاعات
للتنمية
ومشاغل وورش فنية مساندة ألعمال املشاريع احملتضنة ووحدة
للمحاضرات والندوات مجهزة بغرف لالجتماعات وورشات العمل ،باإلضافة إلى قاعات مخصصة للدورات التدريبية ومختبرات
ويقدم
احملتضنة.
وأبحاث
أفكار
لتطوير بهدف
والتطوير
بهدف تطوير
املشاريعللتنمية والتطوير
أصحاباملحتضنة ووحدة
مساندة ألعمال املشاريع
وورش فنية
تطوير ومشاغل
إلالكترونيات والبرمجيات،
ً
بهم
وصوال
إلابداعية
ات
املباد
وألصحاب
للخريجين
متعددة
خدمات
املركز
يقدم
و
.
املحتضنة
املشاريع
أصحاب
وأبحاث
املركزأفكار
ر
ً
خدمات متعددة للخريجني وألصحاب املبادرات اإلبداعية وصوال بهم
لتأسيس أعمالهم الخاصة.
اخلاصة.
أعمالهم
أمريكي
 0,444,444دوالر
لتأسيستكلفة املشروع:
تكلفة املشروع ٥,٠٠٠,٠٠٠ :دوالر أمريكي
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« -13استكمال طابق للرعاية األولية في عيادة الرمال» و»تأهيل وجتهيز
»وح للغسيل والتعقيم املركزي في مستشفى الشفاء
- -1اضافة طابق للرعاية األولية لعيادة الرمال ويتضمن املشروع تنفيذ أعمال
إزالة السقف الكرميدي احلالي لعيادة الرمال مبدينة غزة ومن ثم إضافة
طابق جديد وتنفيذ أعمال التشطيب الالزمة والتي تؤهل الطابق اجلديد للبدء
بتقدمي اخلدمات الصحية التي تشمل دائرة صحة املرأة ،دائرة التمريض،
دائرة الصيدلة ،دائرة التخطيط ودائرة التنسيق مع املؤسسات األهلية.
- -2تأهيل وجتهيز وحدة الغسيل والتعقيم املركزي في مجمع الشفاء الطبي
ويتضمن املشروع إنشاء طابق فوق املغسلة احلالية وتأهيل شبكات املياه
والتصريف وتوفير أجهزة ومعدات جديدة خاصة بهذه األقسام مثل
(مغاسل ،نشافات ،مكاوي )..ومعدات نقل الغسيل لألقسام.
- -3تكلفة املشروع ١,٢٠٠,٠٠٠ :دوالر أمريكي
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املشروع عبارة عن انشاء وجتهيز وتأثيث مركز تقنيات مساعدة وتدريب مهني
في مدرسة املكفوفني التابعة ملدرسة النور واألمل األساسية وسط قطاع غزة
والتي تتبع وزارة التربية والتعليم مبساحة  ٤٠٠متر مربع مكون من طابق واحد
ويشمل الطابق عدة أقسام وهي:
قسم التقنيات املساعدة ويشمل وحدة انتاج الكتب الصوتية وكتب برايل وكتب
مكبرة باخلط املبصر ووحدة مصادر اإلعاقة وتضم أجهزة حاسوب مكبرة
وتلفزيونيا وأجهزة إلكترونية للتكبير وكتبة الكتب الصوتية املنهجية والثقافية
ووحدة التدريب واملتابعة
واإلدارة.إنشاء مدرسة المكفوفين
-1
املشتتروع عبتتارة عتتن انشتتاء وتجهيتتز وتأثيتتث مركتتز تقنيتتات مستتاعدة وتتتدريب م تتي فتتي مدرستتة املكفتتوفين التابعتتة ملدرستتة النتتور وآلامتتل آلاساستتية وست قطتتاع

الطابق عدة أقسام
صالةواحد ويشمل
مكون من ابق
ويتكونمتر مربع
والتعليم بمساحة 344
وزارة التربية
قسم غزة والتي تتبع
القش وهي:واخليزران واملستلزمات
لتعليم
من
املهني
التدريب
قستتم التقنيتتات املستتاعدة ويشتتمل وحتتدة انتتتاج الكتتتب الصتتوتية وكتتتب برايتتل وكتتتب مكبتترة بتتالخ املبصتتر ووحتتدة مصتتادر إلاعاقتتة وتضتتم أجهتتزة حاستتوب
ماكينة صوف وتريكو.
التدريبمن
واملستلزمات
لتعليم
صالة
اخلاصةمكبرةوبها
واملتابعة وإلادارة.
التريكواملنهجية والثقافية ووحدة
وكتبة الكتب الصوتية
إلكترونية للتكبير
وتلفزيونيا وأجهزة
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 -14إنشاء مدرسة املكفوفني

قسم التدريب امل ي ويتكون من صالة لتعليم القش والخيزران واملستلزمات الخاصة وبها صالة لتعليم التريكو واملستلزمات من ماكينة صوف وتريكو.

تكلفة املشروع 144,444 :دوالر
٢٠٠,٠٠٠أمريكيدوالر أمريكي
تكلفة املشروع:
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 -3إنشاء مقر دائم لبرنامج غزة للصحة النفسية
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 -15إنشاء مقر دائم لبرنامج غزة للصحة النفسية
املشروع عبارة عن إنشاء مبنى دائم جلمعية برنامج غزة للصحة النفسية
في مدينة غزة التي تقوم بتوفير خدمات الصحة النفسية النوعية والتكاملية
لسكان قطاع غزة .والتي تزداد حدتها بفعل الظروف والصعوبات التي يعيشها
املواطنون في القطاع ،كما يقوم البرنامج بتقدمي هذه اخلدمات جلميع فئات
املجتمع الغزي من نساء وأطفال ورجال مع إعطاء األولوية لذوي االحتياجات
اخلاصة واملعرضني للصدمات وضحايا التعذيب والعنف ،ويقدم البرنامج
أيضاً خدمات تعليمية للطالب واخلريجني من كليات الطب في مجال الصحة
النفسية ،ومت من خالل املشروع إنشاء مبنى مكون من  ٥طوابق تشمل القبو
والدور األرضي واملبنى مبساحة  ٣٥٠م ٢للطابق الواحد وستحتوي املباني
على األقسام التالية:
مركز غزة املجتمعي والذي سيحتوي على العيادات والصيدلية وقسم تخطيط
الدماغ وقسم العالج الطبيعي – قسم مجلس اإلدارة – قاعة مؤمترات –
شقق خاصة – قاعات تدريب منوذجية – طابق خاص باملوظفني والشؤون
اإلدارية – مكتبة حتتوي على العديد من البحوث واملراجع –مصلى
تكلفة املشروع ٤٠٠,٠٠٠ :دوالر أمريكي

يأتي هذا املشروع في سياق اجلهود املبذولة للتخفيف من معاناة األسر
استهدافالتيإعادة
سيتم
املشروع
قطاع
الفلسطينية
تأهيل وترميم املنازل
بحاجة
املشروع
خالل وسيشمل
ومنل الفقراء،
غزة،من مناز
 424منزال
في وترميم
الفقيرةتأهيل
استهداف إعادة
املشروع سيتم
وترميم
تأهيل
املشروع
وسيشمل
الفقراء،
منازل
من
منزال
٣٨٠
وترميم
تأهيل جزئي أو كلي للحوائ وآلاسقف وآلارضيات أو التي تحتاج إلى غرف إضافية أو مطبخ أو حمام أو ما شابه باإلضافة
إلى ترميم
والكهرباءترميم جزئي أو كلي للحوائط واألسقف واألرضيات أو
الصحي إلى
بحاجة
التي
املنازل
لشبكات املياه والصرف
التي حتتاج إلى غرف إضافية أو مطبخ أو حمام أو ما شابه باإلضافة لشبكات
تكلفة املشروع 3,444,444 :دوالر أمريكي
والكهرباء
املياه والصرف الصحي
يأتي هذا املشروع في سيات الجهود املبذولة للتخفيف من معاناة آلاسر الفلسطينية الفقيرة في قطاع غزة ،ومن خالل

تكلفة املشروع ٤,٠٠٠,٠٠٠ :دوالر أمريكي
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غزةقطاع غزة
قطاعفي
الفقراء
منازل
ترميم٣٨٠
ترميم
مننازل
 424منزل
الفقراء في
منزلمن م
مشروعمشروع
-0 -16
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 -17مشاريع آبار املياه ومحطات التحلية
 -6مشا يع آبار املياه ومحطات التحلية
نظراً ملا يعانيه قطاع غزة رمن شح في مصادر املياه وتلوث مخزونها ،قامت
ً
العديد
داعمة لآلبار
يعانيهبحفر
الرحمة
وأنشأتلتكون
داعمة لآلبار
كماآبار جديدة
الرئيسية ،بحفر
مخزونها ،قامت الرحمة
لتكوناملياه وتلوث
جديدة مصادر
آبارمن شح في
قطاع غزة
نظرا ملا
من محطات التحلية لتنقية املياه من التلوث
الرئيسية ،كما وأنشأت العديد من محطات التحلية لتنقية املياه من التلوث
املياه.
محطة لتحلية
إضافة إلى
 34بئر مياه ما
حفر�ا أكثر
ال�� تﻢ
عدد ﻵﺍبار
وقد
ارتوازي
مياهحواليما 21بني
وسطحي ،بئر
ارتوازيمن ٤٠
حفرها بينأكثر
التيمنمت
اآلبار
عدد
وقدبلﻎ بلغ

دوالر أمريكي
إضافةأكثر من
وسطحي،إلاجمالية
وبلغت التكلفة
محطة لتحلية املياه.
١٢ 2,104,444
إلى حوالي

وبلغت التكلفة اإلجمالية أكثر من  ١,٢٥٠,٠٠٠دوالر أمريكي
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ظلت مساجد قطاع غزة منارة للتربية وبناء اجليل الواعي ،حتى داهمها
العدوان الغاشم فدمر املئات منها ،وقد سارعت الرحمة إلعادة إعمارها لتضم
حلقات الذكر والقرآن بني جنباتها ،ويعود اآلذان ليصدح من مآذنها ،ويلهج
بالدعاء ع ًمارها.
 -0مشاريع املساجد
وقد بلغ عدد املساجد املستفيدة أكثر من  ٣٤مسجد ،منها ما هو إعادة إعمار
مثل مسجد السالم ومسجد األبرار ،ومنها ما هو إعادة ترميم ،ومنها ما هو
وقد بلغ عدد املساجد املستفيدة أكثر من  43مسجد ،منها ما هو إعادة إعمار مثل مسجد السالم ومسجد آلابرار ،ومنها ما هو
بناء كلي مثل مسجد نور الدين الزنكي والذي يعد من أجمل املساجد في
إعادة ترميم ،ومنها ما هو بناء كلي مثل مسجد نور الدين الزنكي والذي يعد من أجمل املساجد في مدينة جباليا في شمال قطاع
غزة مدينة جباليا في شمال قطاع غزة
ظلت مساجد قطاع غزة منارة للتربية وبناء الجيل الواعي ،حتى داهمها العدوان الغاشم فدمر امل ات منها ،وقد سارعت
الرحمة إلعادة إعمارها لتضم حلقات الذكر والقرآن بين جنباتها ،ويعود ﻵﺍذان ليصدح من مآذنها ،ويلهج بالدعاء ً
عمارها.

وبلغت التكلفة إلاجمالية أكثر من  2,120,444دوالر أمريكي

وبلغت التكلفة اإلجمالية أكثر من  ١,٢١٥,٠٠٠دوالر أمريكي
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 -18مشاريع املساجد

177

كل من د .عبد اهلل العتيقي و د .وليد العنجري و أ .بدر بو رحمة
شهد اإلفتتاح ٌّ
271

من القياديني في كل من جمعية اإلصالح اإلجتماعي وجمعية الرحمة العاملية
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 -19مشروع مركز الكويت املهني – غزة
غزة كرمي من بيت الزكاة
بتمويل
٢٠١٤
املهني -
املنهي –
عامالكويت
غزةمركز
مشروع
تأسس مركز الكويت -8
الكويتي ،وبإشراف الرحمة العاملية الكويت ،ويسعى املركز ليكون إضافة نوعية
متنوعةتعى
برامجالكويتت ،ويس
تقدميمتة العامليتة
خاللشتراف الرح
منالكتويتي ،وبإ
والتقنيالزكتاة
املهنيكتريم متن بيتت
 2014بتمويتل
التعليم تي  -غتزة عتام
مركز الكويت امل
في تأسس
والتدريب
مجال
املركتتز ليكتتون إضتتافة نوعيتتة فتتي مجتتال التعلتتيم والتتتدريب امل تتي والتقنتتي متتن ختتالل تقتتديم ب ترامج متنوعتتة ضتتمن تتاقم متتن الخب تراء
ضمن طاقم من اخلبراء واملختصني ،ووفق أحدث املناهج واألساليب العلمية
واملختص تتين ،ووف تتق أح تتدث املن تتاعج وآلاس تتاليب العلمي تتة والعملي تتة ،باإلض تتافة ل تتدعم ومس تتاندة املب تتادرات الريادي تتة ،وذل تتك ف تتي س تتبيل
والعملية ،باإلضافة لدعم ومساندة املبادرات الريادية ،وذلك في سبيل حتقيق
تحقيق التنمية املستدامة وتلبية حاجات سوت العمل في قطاع غزة.
العمل في قطاع غزة.
التنمية املستدامة وتلبية حاجات سوق
التكلفة إلاجمالية للمشروع 2,444,444 :دوالر أمريكي

التكلفة اإلجمالية للمشروع ١,٠٠٠,٠٠٠ :دوالر أمريكي
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انطالقاً من حرص جمعية الرحمة على رعاية األيتام الذين فقدوا معيلهم،
كانت فكرة انشاء مركز عائشة عام ٢٠١٣م ،ليكون ملتقى جلميع البرامج
لأليتام
األيتامعائشة
واألنشطة التي حتسن من وضع -9مركز
واإلجتماعي والتربوي ،وكذلك
النفسي
ً
العبء
اإلرشادم،
وورششتتة عتتام 1424
لقاءاتتاء مركتتز عائ
خاللتت فكتترة انشت
منعتتيلهم ،كانت
األراملتتدوا م
األمهاتتتتام التتذين فق
كاهل علتتى رعايتتة آلاي
عنيتتة الرحمتتة
ترص جمع
تخففقتتا متتن حت
انطال
األسري.
ليكتتون ملتقتتى لجميتتع الب ترامج وآلانشتتطة التتتي تحستتن متتن وضتتع آلايتتتام النف ت ي وإلاجتمتتاعي والتربتتوي ،وكتتذلك تخفتتف العتتبء عتتن
كاهل آلامهات آلارامل من خالل لقاءات وورش إلارشاد آلاسري.

 ٢٥٠,٠٠٠دوالر أمريكي
التكلفة اإلجمالية للمشروع:
التكلفة إلاجمالية للمشروع 104,444 :دوالر أمريكي

العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء

 -20مركز عائشة لأليتام
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 -21مزارع بيرحاء الكويت
مت تأسيس مزرعة بيروحاء الكويت للنخيل بالشراكة مع وزارة الزراعة خالل
الفترة من ٢٠٠٨م إلى ٢٠١٠م بتبرع كرمي من محسنون في دولة الكويت من خالل
عدة مشاريع أهمها مشروع « ازرع نخلة في أرض املسرى» ،وتتكون من مزرعتني:
 بيروحاء الكويت للنخيل  ١مساحتها  ٢٤٥دومن مزروعة بالنخيل -10مزارع بيرحاء الكويت
والزيتون والليمون
تتتم تأستتيس مزرعتتة بيروحتتاء الكويتتت للنخيتتل بالشتراكة متتع وزارة الزراعتتة ختتالل الفتتترة متتن 1442م إلتتى 1424م بتبتترع كتتريم متتن

مزرعتين:بالنخيل
مزروعة
دومن
١٥٦
أهمها ٢
للنخيل
الكويت
محسنون -
وتتكون من
املسرح"،
مساحتهافي أرض
مشروع " ازرع نخلة
عدة مشاريع
بيروحاء من خالل
في دولة الكويت
بيروحاء الكويت للنخيل  2مساحتها  130دونم مزروعة بالنخيل والزيتون والليمون
 والزيتونوالزيتون
-

بيروحاء الكويت للنخيل  1مساحتها  206دونم مزروعة بالنخيل

وكان الهدف من تأسيسها للمساهمة في تتوفير آلامتن الغتذائي لقطتاع غتزة ،وتتوفير فترص العمتل لعتدد متن املتزارعين ،واستتخدام

الذات .األمن الغذائي لقطاع غزة،
توفير
وكان الهدف من تأسيسها للمساهمة في
ايرادات املشروع لتمويل مشاريع جديدة وتحقيق الاستدامة والاعتماد على
وتوفير فرص العمل لعدد من املزارعني ،واستخدام ايرادات املشروع لتمويل
مشاريع جديدة وحتقيق االستدامة واالعتماد على الذات.
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مت تأسيس مزرعة حدائق ذات بهجة بالشراكة مع وزارة الزراعة خالل الفترة
من ٢٠٠٨م إلى ٢٠١٠م بتبرع كرمي من محسنون في دولة الكويت من خالل عدة
مشاريع أهمها مشروع « ازرع نخلة في أرض املسرى» ،وتتكون من مزرعتني:
 حدائق ذات بجهة  ١مساحتها  ٢٦٢دومن مزروعة بالزيتون والنخيل -11مزارع حدائق ذات بهجة
واحلمضيات واجلوافة
ت تتم تأس تتيس مزرع تتة ح تتدائق ذات بهج تتة بالشت تراكة م تتع وزارة الزراع تتة خ تتالل الفت تترة م تتن 1442م إل تتى 1424م بتبت تترع كت تتريم مت تتن

مزروعة :بالعنب
املسرح"،دومن
أرض ٩٠
مساحتها
بهجة
ذات
حدائق
وتتكون من مزرعتين
(العنب)" ازرع نخلة في
 ٢أهمها مشروع
مشاريع
خالل عدة
الكويت من
محسنون في -دولة
حدائق ذات بجهة  2مساحتها  161دونم مزروعة بالزيتون والنخيل والحمضيات والجوافة
 واحلمضيات والزيتونوالزيتون
-

حدائق ذات بهجة ( 1العنب) مساحتها  04دونم مزروعة بالعنب والحمضيات

وكان الهدف من تأسيسها للمساهمة في تتوفير آلامتن الغتذائي لقطتاع غتزة ،وتتوفير فترص العمتل لعتدد متن املتزارعين ،واستتخدام

الذات .األمن الغذائي لقطاع غزة،
والاعتماد علىتوفير
للمساهمة في
وكان الهدف من تأسيسها
ايرادات املشروع لتمويل مشاريع جديدة وتحقيق الاستدامة
وتوفير فرص العمل لعدد من املزارعني ،واستخدام ايرادات املشروع لتمويل
مشاريع جديدة وحتقيق االستدامة واالعتماد على الذات.
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 -22مزارع حدائق ذات بهجة
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 -23مزرعة األبقار وتسمني العجول
خانيونس على مساحة ١٠
اجلنان -
محررة
-12في
مت انشاء املزرعة عام  ٢٠٠٩م
العجول
ألابقارتلوتسمين
مزرعة
آالف متر مربع ،بتبرع كرمي من األخوة في الرحمة العاملية  -دولة الكويت ضمن
عندتي
الهدف آلاختتوة فت
وكانترع كتتريم متتن
الغذائي ،مربتتع ،بتبت
تاحة  24آالف متتتر
حتقيق علتتى مست
تان  -ختتانيونس
 1440م فتتي محتتررة تتتل
املزرعتتة عتتام
تتتم انشتتاء
األمن
للمساهمةالجنتفي
اجلمعية
استراتيجية
الرحمتتة العامليتتة  -دولتتة الكويتتت ضتتمن استتتراتيجية الجمعيتتة للمستتاهمة فتتي تحقيتتق آلامتتن الغتتذائي ،وكتتان الهتتدف عنتتد تأسيستتها أن
تأسيسها أن تكون مزرعة أبقار إلنتاج احلليب ،وقد مت البدء في تشغيل املشروع
تكتتون مزرعتتة أبقتتار إلنتتتاج الحليتتب ،وقتتد تتتم البتتدء فتتي تشتتغيل املشتتروع فتتي عتتام  1426تحتتت مست ى "مزرعةةة أنةةا الزمةةان لتسةةمين
عام  ٢٠١٦حتت مسمى «مزرعة أنس الزمان لتسمني العجول» ،حيث مت تربية
في
العجول" ،حيث تم تربية  244عجل.
 ١٠٠عجل.
التكلفة إلاجمالية  412,444 :دوالر أمريكي
التكلفة اإلجمالية  ٣٢٨,٠٠٠ :دوالر أمريكي
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مت انشاء مستشفى الكويت التخصصي في محافظة رفح – جنوب قطاع غزة
عام  ٢٠٠٧بتمويل من الرحمة العاملية الكويت للمساهمة في حتسني اخلدمات
التخصص
في -مستشفى
الصحية املقدمة للمواطنني 13
أفقرياحملافظات الفلسطينية،
الكويتتعتبر
احملافظة التي
والبالغ عدد سكانها  ٢٥٠ألف نسمة.
تم انشاء مستشفى الكويت التخصص ي في محافظة رفح – جنتوب قطتاع غتزة عتام  1440بتمويتل متن الرحمتة العامليتة الكويتت
ويعتبر مستشفى الكويت التخصصي أحد أهم املرافق الصحية في احملافظة،
سكانها  250ألف نسمة.
العمليات
التخصصية،
(العيادات
الصحية
اخلدمات
من
العديد
حيث يقدم
ويعتبتتر مستشتتفى الكويتتت التخصص ت ي أحتتد أهتتم املرافتتق الصتتحية فتتي املحافظتتة ،حيتتث يقتتدم العديتتد متتن الختتدمات الصتتحية
اجلراحية ،عمليات النساء والوالدة ،اإلسعاف والطوارئ) ،ويبلغ عدد املستفيدين
(العيادات التخصصية ،العمليات الجراحيتة ،عمليتات النستاء والتوالدة ،إلاستعاف والطتوار ) ،ويبلتغ عتدد املستتفيدين الستنوي متن
املستشفى أكثر من  ٣٥,٠٠٠مستفيد.
خدمات
السنوي من
 35,000مستفيد.
املستشفى أكثر من
خدمات
للمستتاهمة فتتي تحستتين الختتدمات الصتتحية املقدمتتة للمتتوا نين فتتي املحافظتتة التتتي تعتبتتر أفقتتر املحافظتتات الفلستتطينية ،والبتتالغ عتتدد

التكلفة إلاجمالية  :أكثر من  0,266,444دوالر أمريكي

التكلفة اإلجمالية  :أكثر من  ٥,٨٦٦,٠٠٠دوالر أمريكي

العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء

 -24مستشفى الكويت التخصصي
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الرحمة
مخبز
مخبز الرحمة
-14 -25
اخليرية
الهيئة
الرحمةتي الخي تتري
اف
العاملي تتة وبإش تر
منتالمية
بتمويل إلاس ت
 ٢٠٠٧تتة الخيري تتة
عامتل م تتن الهي
اخليري بتموي ت
اآللي ع تتام 1440
مخبزالرحم تتة ﻵﺍل ت
انشاءتاء مخب تتز
مت ت تتم انش ت
للمساهمة ً
اإلسالمية
يوميتتافي14
،٢٠١١وينتتتج املخبتتز
عامطتتاع غتتزة،
الكويتتذائي لق
العامليةآلامتتن الغت
الرحمةفتتي تحقيتتق
وبإشرافللمستتاهمة
العامليةتت عتتام ،1422
العامليتتة الكويت
الرحمتتة

وينتجفرداملخبز يوم ًيا  ٢٠ألف رغيف ،تساهم في
األمن
حتقيق
غزة3,000،
لقطاعأكثر من
الغذائياحتياج
تساهم في سد
رغيف،
ألف
سد احتياج أكثر من  ٣,٠٠٠فرد
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يتم توفير الكفالة املالية الدورية للفئات األكثر احتياجاً من أيتام وأسر متعففة
ومعاقني وطلبة علم ،إضافة إلى الرعاية النفسية واالجتماعية الالزمة لتخفيف
وطأة احلرمان واحلاجة ،في ظل احلصار اخلانق على قطاع غزة منذ ما يزيد
عن  ١٢سنة ،والعدوان املتكرر ،والذي أدى إلى تدهور حاد في احلالة االقتصادية
وارتفاع مضطرد في نسبة البطالة ،وتزايد عدد األسر التي تقع حتت خط الفقر،
وهنا كان لزاما علينا التدخل لسد-15ماالكفاالت
نستطيعه من هذه الفجوة املتزايدة ،والوقوف
ً
الضعيفة
الفئات
يتمع
احلبيب.أيتتتام وأستتر متعففتتة ومعتتاقين و لبتتة علتتم ،إضتتافة إلتتى الرعايتتة
قطاعناتر احتياجتتا متتن
فيللف تتات آلاكثت
الدوريتتة
الكفالتتة املاليتتة
تتم تتتوفير
النفسية والاجتماعية الالزمة لتخفيف و أة الحرمان والحاجة ،في ظل الحصار الخانق على قطتاع غتزة منتذ متا يزيتد عتن  21ستنة،

عدد املكفولني اإلجمالي ١١,٤٠٠ :مكفول

والعدوان املتكرر ،والذي أدح إلى تدهور حاد في الحالة الاقتصادية وارتفاع مضطرد في نسبة البطالتة ،وتزايتد عتدد آلاستر التتي تقتع
أمريكيتوف متتع الف تتات الضتتعيفة فتتي
املتزايتتدة ،والوق
٢٠,٠٠٠,٠٠٠الفجتتوة
من نستتطيعه متتن هتتذه
أكثرستتد متتا
املصروفةالتت:تدخل ل
املبالغكتتان لزامتا علينتتا
إجماليقتتر ،وهنتتا
تحتت خت الف
دوالر

العطاءات واألوقاف الكويتية ألرض اإلسراء

 -26الكفاالت

قطاعنا الحبيب.

عدد املكفولين إلاجمالي 22,344 :مكفول
إجمالي املبالغ املصروفة  :أكثر من  14,444,444دوالر أمريكي
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 -27مشروع الشفيع لتحفيظ القرآن الكرمي
انطال ًقا من الواجب الديني واستشعا ًرا ألهـمية التنشئة السليمة للنشء ،انطلق
مشروع الشفيع في قطاع غزة الستيعاب الطلبة واحتضانهم في بيئة طيبة يحفظون
 -16مشروع الشفيع لتحفيظ القرآن الكريم
كتاب اهلل ويتعلمون قراءته وأحكامه ويتدبرونه حتى ينالوا اخليرية التي أشار إليها
ً
حني ً
فضل
وإنتاع غتمن
القرآن
من للتتعلم
قال:
احلبيب
تتيعاب
تزة الست
وعلمه».فتتي قطت
شتتروع الشتتفيع
تنشء ،انطلتتق م
«خيركمستتليمة
تمية التنش ت ة ال
تعارا أله ت
واستشت
املصطفىلتتديني
انطالقتتا متتن الواجتتب ا
اهللم تتون
كانتتتا
هناتي أش تتار إليه
ومني تتة الت ت
بفلسطني،تالوا الخير
ويتدبرون تته حت تتى ين ت
وأحكام تته
فيقراءت تته
كتاب ويتعل
علىن كت تتاب
الناسيحفظ تتو
إقبالبي تتة يب تتة
عليناض تتانهم ف تتي
اهللبتتة واحت
الطل
غزة
قطاع
اهللتى
لكتابتاس علت
حفظةتا إقبتتال النت
ضتتل علينت
املتميزينمتته" .وإن متتن ف
بالطلبةتعلتتم الق ترآن وعل
تعتنيخيتتركم متتن
حتفيظحتتين قتتال" :
حلقاتعليتته وستتلم
تطفى صتتلى
فكرةتب املصت
الحبيت
ليتخرجوا
إنشاء
تاب
ليكونواحفظتتة لكتت
تزين ليتخرجتتوا
وتربيتهمبالطلبتتة املتميت
بهمتحفتتي تعتنتتي
االعتناءقتتات
معكتترة إنشتتاء حل
٣سنواتنتتت ف
تطين ،ومتتن هنتتا كا
ال غتتزة
فترةطتتاع
خالل فتتي ق
كتتتاب
منوذجا
وصقلهم
تقلبفلستعن
ختتالل فتتترة ال تقتتل عتتن 4ستتنوات متتع الاعتنتتاء بهتتم وتتتربيتهم وصتتقلهم ليكونتتوا نموذجتتا للوخصتتية الاستتالمية املأمولتتة ،وتحقيقتتاً
للشخصية االسالمية املأمولة ،وحتقي ًقا لذلك انطلق املشروع صيف ٢٠٠٥م بعدد
لذلك انطلق املشروع صيف 1440م بعتدد  04التب و البتة ،ومتن ثتم أختذ بالتوستع حتتى بلتغ عتدد املكفتولين التذين تعتاقبوا عليته
 ٥٠طالب وطالبة ،ومن ثم أخذ بالتوسع حتى بلغ عدد املكفولني الذين تعاقبوا عليه
أكثر من  1444الب و البة .وقد خرج املشروع في قطاع غزة أكثر من  2444حاف وحافظة منذ بدايته وحتى هذه اللحظة.
أكثر من  ٢٠٠٠طالب وطالبة .وقد خرج املشروع في قطاع غزة أكثر من ١٣٠٠
حافظ وحافظة منذ بدايته وحتى هذه اللحظة.
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 -07أنشطة تربوية

أنشطة
تربويةالوخصتتية إلاستتالمية املتكاملتتة وإلاهتمتتام
تاهم فتتي بنتتاء
-28التتتي تست
الوستتطي متتن ختتالل تعزيتتز القتتيم وآلاختتالت النبيلتتة
العاملية في قطاع غزة إلى حتقيق الريادة في العملية
للرحمةفلسطين.
التربويربوية في
املكتب قيادات ت
يسعىلصناعة
باملتميزين منهم
التربوية ونشر الفكر الوسطي من خالل تعزيز القيم واألخالق النبيلة التي تساهم
في بناء الشخصية اإلسالمية املتكاملة واإلهتمام باملتميزين منهم لصناعة قيادات
تربوية في فلسطني.
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يس تتعى املكت تتب الترب تتوي للرحم تتة العاملي تتة ف تتي قط تتاع غ تتزة إل تتى تحقي تتق الري تتادة ف تتي العملي تتة التربوي تتة ونش تتر الفك تتر
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اخلامتة
وبعد هذا التطواف املبارك في دالئل العطاء ،من أرض الكويت إلى أرض
اإلسراء ،قدمنا من خالله صورة مشرقة عن عطاء أهل الكويت وتفاعلهم مع
أرض اإلسراء ،أرض فلسطني احلبيبة ،وبات واضحاً لكل ذي عني أن أهل الكويت
قصروا في
ضربوا أروع األمثلة في مجال التضامن والتكافل اإلسالمي ،وأنهم ما َّ
خدمة قضايا أرض اإلسراء وأبنائها ،حسبة هلل تعالى ورغبة في موعوده.
من نتائج الدراسة:
ولعل من النتائج العامة التي أظهرتها الدراسة ما يلي:
ظهر من خالل صفحات الدراسة مدى أصالة تشريع الوقف ومشروعيتهمن نصوص القرآن والسنة وإجماع األمة ،وظهر مبا ال يدع مجاال للشك
حاجة األمة الشديدة واملاسة إلى هذا التشريع العظيم.
كما اتضح من خالل الدراسة كذلك مدى محبة الشعب الكويتي ودعمهألرض فلسطني وأهلها ومقدساتها التي هي مقدسات املسلمني بعموم،
في كل من املجال العملي واألدبي ،واإلعالمي واملالي والعيني الرسمي
واألهلي بل كذلك.
كما اتضح لنا مدى تفاعل الشعب الكويتي مع املشاريع الوقفية ألرضاإلسراء من خالل املشاريع الوقفية الكويتية املوجَّ هة ألرض اإلسراء
سواء تلك املتعلقة باألمانة العامة لألوقاف أو بجمعيات النفع العام
من نحو جمعية اإلصالح االجتماعي ،وجمعية إحياء التراث اإلسالمي
والهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية وجلنة العثمان اخليرية ،وكذلك
دعمهم لوقف األمة املؤسس بتركيا لصالح املسجد األقصى.
وكل هذه الصور واملساهمات شاهدة على أصالة الشعب الكويتي وأنه من
نسيج هذه األمة من جهة ،وعلى أهمية الوقف باعتباره مشروع حضاري
لنهضة األمة اإلسالمية وخدمة قضاياها احملورية.
هذا ولم تتوقف العطاءات الكويتية عند حد ما ذكرنا فهي ال زالت تترى ،ولن
يتوقف مدُّها وأمدها مبشيئة املولى جل وعال حتى يتحقق وعد اهلل سبحانه،
ومن أصدق من اهلل قيالً ،وتعود أرض اإلسراء كما بشرت سورة اإلسراء،

ولم حتدد اآليات اجليل الذي ستتحقق على أياديه البشارة ،ولهذا فإن واجب
هذا اجليل اجلد واالجتهاد حتى يوصلوا األمانة إلى اجليل املرتقب الذي يقدر
اهلل سبحانه على يديه تلك العودة ،واملؤمن املوقن بوعد ربه سبحانه يبذل
األسباب ،ويلقى ربه محتسباً األجر والثواب ،وليس مسؤوالً عن قطف الثمار،
ومن هنا لم يتوان أهل الكويت في بذل األسباب ،شأنهم في ذلك شأن سائر
الشعوب املسلمة التي تشعر باملسؤولية جتاه ثالث احلرمني وأولى القبلتني،
والتي تؤمن بالقيمة اخلالدة  « :إمنا األعمال بالنيات ،وإمنا لكل امرئ ما نوى
«( .)1واهلل يتولى عباده.

من التوصيات:

()2

وبعد ما سبق ،وجرياناً على منهجية أن تضم اخلامتة بعض التوصيات املتعلقة
مبوضوع بحثها ،فإننا نقدم هنا بعض التوصيات جمعناها بغية االستفادة منها
وتأصيل العمل الوقفي في أرض فلسطني بخاصة وفي غيرها عامة .ولعل
من اإلنصاف القول بأن كثيراً من هذه التوصيات أسفر عنها مؤمتر فلسطني
الدولي لألوقاف اإلسالمية أكتوبر ٢٠١١م.
- -1االستفادة من جميع أنواع الوقف ،سواء أكان وقفاً ماد ّياً أو وقفاً معنو ّياً
مثل وقف الوقت ووقف اخلبرات لصالح دعم املشاريع الوقفية داخل
فلسطني.
- -2العمل على تكامل اجلهود الوقفية في الداخل الفلسطيني بحيث تشمل
كل القطاعات في جميع مناحي احلياة التي حتتاج إلى هذه الوقفيات وال
يطغى أحدها على غيره.
- -3دعوة املؤسسات الوقفية داخل األراضي الفلسطينية احملتلة للعمل على
توثيق وتسجيل كافة احلجج الوقفية ملمتلكات األوقاف داخل فلسطني،
أو تلك التي سجلت ووثقت من خارج فلسطني ،كما هو احلال في دار
( )1أخرجه البخاري :ح (.)١
( )2راجع :توصيات مؤمتر فلسطني الدولي لألوقاف اإلسالمية أكتوبر  ٢٠١١مجلة الوعي
اإلسالمي :عدد  ٥٥٨بتاريخ :ديسمبر – يناير ٢٠١٢م.
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األرشفة العثمانية بتركيا ،والعمل على حصر األوقاف الضائعة واملغتصبة
منذ االحتالل الصهيوني عام ١٩٤٨م.
- -4اعتماد أحدث النظم احملاسبية في ضبط واردات ومصروفات األوقاف
اإلسالمية داخل فلسطني ،واعتماد التقارير السنوية احملاسبية لغرض
عرضها على اجلمهور ،وبيان دور الوقف الكبير في سد احتياجات
املجتمع الفلسطيني في ظل االحتالل الصهيوني.
- -5الدعوة إلى توفير منح دراسية لطلبة الدراسات العليا للكتابة عن واقع
األوقاف اإلسالمية في فلسطني ،ودعم الباحثني والباحثات املتخصصني
باألوقاف الفلسطينية لتسليط الضوء على واقع هذه األوقاف ونشرها
لتعميم أهمية دور األوقاف في دعم صمود الشعب الفلسطيني.
- -6استخدام جميع األساليب واألدوات اإلعالمية والتسويقية احلديثة
كاملعارض املتحركة واملواقع اإللكترونية على شبكة املعلومات أو إصدار
النشرات العلمية وغيرها لتعريف اجلمهور بواقع األوقاف اإلسالمية
بفلسطني ،ودور احملتل الصهيوني في مصادرتها واالعتداء عليها.
- -7العمل على تأهيل وتطوير كفاءات موظفي مؤسسات األوقاف في
فلسطني احملتلة ،من خالل عقد دورات تدريبية متخصصة في مجال
إدارة واستثمار األوقاف.
- -8دعوة وزارات ومؤسسات األوقاف العربية واإلسالمية إلى إقامة توأمة
وشراكة حقيقية مع مؤسسات األوقاف اإلسالمية داخل فلسطني لتطوير
وتنمية األوقاف الفلسطينية ،أو العمل على إنشاء وقفيات في بلدانهم
لصالح تطوير املؤسسات الوقفية داخل فلسطني ،وخاصة داخل مدينة
القدس التي تشهد عمليات تهويد و«أسرلة» بصورة مسعورة.
- -9دعم املؤسسات الوقفية واخليرية العربية واإلسالمية والدولية التي تعنى
بدعم وإنشاء وقفيات وبرامج داخل فلسطني ،وتأكيد دورها في تعزيز
الهوية العربية واإلسالمية.
--10دعوة املؤسسات العربية واإلسالمية إلنشاء صناديق وقفية متخصصة
لصالح التعليم والصحة واخلدمات بصورة عامة ،ودعم املشاريع الوقفية
ذات الطابع االستثماري داخل األراضي الفلسطينية أو خارجها.

--12دعوة احلكومات العربية واإلسالمية وأماكن جتمع األقليات املسلمة
في العالم إلى ضرورة إنشاء وقفيات متخصصة تعنى بدعم الشعب
الفلسطيني في صموده ضد احملتل الصهيوني ،وتكليف مؤسسة القدس
الدولية بالتنسيق مع هذه اجلهات لتعزيز وتوسيع اإلطار الوقفي داخل
فلسطني احملتلة.
--13دعوة األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت باعتبارها املسؤولة عن ملف
األوقاف في العالم اإلسالمي ،والعمل على إشراك جميع املؤسسات العربية
واإلسالمية لتخصيص صناديق وقفية تصب في صالح مشاريع التعليم
والصحة واخلدمات في القدس الشريف وعموم األراضي الفلسطينية.
--14إقامة ملتقيات ومؤمترات علمية تعنى باألوقاف وطرق تطويرها
واستثمارها داخل أراضي فلسطني احملتلة ،لتأكيد التكاتف واإلسناد
للمؤسسات الوقفية الفلسطينية.
--15دعوة املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية إلى تعزيز تعاونها ودعمها
املالي للمشاريع الوقفية داخل فلسطني ،أو تلك التي تعنى مبشاريع
األوقاف املخصصة ريعها لألوقاف الفلسطينية.
--16مخاطبة جمعيات رجال وسيدات األعمال في العالم العربي واإلسالمي
إلى تبني مشاريع وقفية استثمارية متكاملة ،والطلب من مؤسسة القدس
الدولية بالتنسيق مع األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت مخاطبة
املؤسسات الوقفية العربية واإلسالمية بإصدار «صك وقفي» ،على غرار
السهم الوقفي املعمول به في عدة دول عربية وإسالمية يكون لصالح
املشاريع الوقفية داخل فلسطني.
--17يوصى بإمكانية أن يبنى على هذه الدراسة الوصفية دراسة أخرى حتليلية
يتوالها أحد الباحثني الكرام ،حتلل أثر هذه املساعدات على الداخل
الفلسطيني من واقع تقارير رصد ومتابعة وتقدم النتائج التي تساهم في
حتقيق أكبر قدر من النفع واإلفادة.
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--11إثارة الرأي العام الفلسطيني والعربي واإلسالمي والعاملي بخصوص
اغتصاب األوقاف اإلسالمية بفلسطني ،وجتديد الطلب بضرورة استرداد
حق املؤسسات الوقفية الفلسطينية لهذه األمالك.
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واهلل تعالى أسأل أن يوفقنا للعمل اجلاد الدؤوب لنشر ثقافة الوقف عموماً،
والوقف لصالح قضايا املسلمني الرئيسة على وجه اخلصوص ،والتي تأتي
على رأسها قضية املسلمني األولى في فلسطني لتحقيق كفايات مالية قادرة
على دعم ونصرة صمود أهلنا في فلسطني احملتلة ،حتى تتحقق العودة ويكتمل
التحرير بإذن اهلل تعالى.
واهلل املوفق إلى كل خير ،والهادي إلى سواء السبيل.

أوالً :الكتب واملؤلفات
- -1أبعاد القضية الفلسطينية من املناورات الدولية إلى انتفاضة األقصى،
عبد اهلل خلف ،ط ،١الكويت -دار الوطن٢٠٠١ ،م.
- -2أثر الوقف في التنمية املستدامة ،عبدالرحمن اجلريوي ،بحث مقدَّ م
مللتقى مقومات حتقيق التنمية املستدامة في االقتصاد اإلسالمي املنعقد
بجامعة  ٨مايو  ١٩٤٥قاملة/اجلزائر يومي  ٢٨/٢٧نوفمبر .٢٠١٢
- -3أثر الوقف في تنمية املجتمع :د .نعمت عبداللطيف مشهور ،مركز صالح
عبداهلل كامل لالقتصاد اإلسالمي  -سلسة دراسات وبحوث اقتصادية
إسالمية  -أكتوبر ١٩٩٧م ،د.ت.
- -4االستيعاب في معرفة األصحاب :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد
بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي البن عبد البر ،دار اجليل،
بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة  ١٤١٢هـ  ١٩٩٢ -م.
- -5أعالم الشعر في الكويت :علي عبد الفتاح ،مكتبة قتيبة -الكويت ،ط،١
سنة ١٤١٧هـ١٩٩٦-م.
- -6اإلفصاح عن معاني الصحاح :يحيى بن ( ُهبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة
الذهلي الشيبانيّ  ،أبو املظفر ،عون الدين (املتوفى٥٦٠ :هـ) احملقق :فؤاد
عبد املنعم أحمد ،الناشر :دار الوطن ،د.ت.
- -7اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم :ابن تيمية ،الناشر:
دار عالم الكتب ،بيروت ،لبنان ،الطبعة :السابعة١٤١٩ ،هـ ١٩٩٩ -م.
- -8األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل :عبد الرحمن بن محمد بن عبد
الرحمن العليمي احلنبلي ،أبو اليمن ،مجير الدين (املتوفى٩٢٨ :هـ)
احملقق :عدنان يونس عبد املجيد نباتة ،الناشر :مكتبة دنديس – عمان،
د.ت.
- -9األوقاف الفلسطينية في الضفة الغربية ،لؤي عمر ،سلسلة تقارير قانونية
( )٣٠الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن.
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--10أوقاف بيت املقدس وأثرها في التنمية االقتصادية ،مروان أبو الربع،
الدار العثمانية ،األردن ،ط١٤٢٥ ،١هـ ٢٠٠٥-م.
--11األوقاف واحلياة االقتصادية في مصر في العصر العثماني :د .محمد
عفيفي ،ط الهيئة املصرية العامة للكتاب .١٩٩١ -
--12البداية والنهاية ،ابن كثير :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،
الطبعة :األولى ١٤١٨ ،هـ  ١٩٩٧ -م.
--13بدر مال اهلل ،كبير رحل :د .عبد احملسن اجلار اهلل اخلرافي ،مطابع
القبس التجارية -الكويت.
--14بالدنا فلسطني ،مصطفى مراد الدباغ ،دار الهدى -كفر قرع ،د.ت.
--15تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار :عبد الرحمن بن حسن اجلبرتي
املؤرخ (املتوفى١٢٣٧ :هـ) الناشر :دار اجليل بيروت ،د.ت.
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--16حتفة الفقهاء للسمرقندي ،لناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان،
الطبعة :الثانية ١٤١٤ ،هـ  ١٩٩٤ -م.
--17حتفة الفقهاء :محمد بن أحمد بن أبي أحمد ،أبو بكر عالء الدين
السمرقندي (املتوفى :نحو ٥٤٠هـ) الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت –
لبنان ،الطبعة :الثانية١٤١٤ ،هـ ١٩٩٤ -م.
--18حتفة احملتاج في شرح املنهاج :أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي،
الناشر :املكتبة التجارية الكبرى مبصر ،سنة ١٣٥٧هـ١٩٨٣ -م.
--19اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه
= صحيح البخاري :أبو عبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري اجلعفي،
الناشر :دار طوق النجاة ،الطبعة :األولى ،سنة ١٤٢٢هـ.
--20اجلامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد
بن أبي بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي (املتوفى:
٦٧١هـ) حتقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،الناشر :دار الكتب
املصرية – القاهرة ،الطبعة :الثانية١٣٨٤ ،هـ  ١٩٦٤ -م.

--22ديوان زيد احلرب ،جمع وإداد غنيمة زيد احلرب ،منشورات ذات
السالسل ،سنة ١٩٧٨م.
--23روضة الطالبني وعمدة املفتني :محي الدين النووي ،املكتب اإلسالمي،
بيروت -دمشق -عمان ،الطبعة :الثالثة١٤١٢ ،هـ ١٩٩١ -م.
--24سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر :محمد خليل بن علي بن محمد
بن محمد مراد احلسيني ،أبو الفضل (املتوفى١٢٠٦ :هـ) الناشر :دار
البشائر اإلسالمية ،دار ابن حزم ،الطبعة :الثالثة١٤٠٨ ،هـ ١٩٨٨ -م.
--25السلوك ملعرفة دول امللوك : :أحمد بن علي بن عبد القادر ،أبو العباس
احلسيني العبيدي ،تقي الدين املقريزي ،الناشر :دار الكتب العلمية -
لبنان /بيروت ،الطبعة :األولى١٤١٨ ،هـ ١٩٩٧ -م.
--26سنن ابن ماجه :أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه) حتقيق:
شعيب األرناؤوط وآخرون ،الناشر :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األولى،
سنة ١٤٣٠هـ٢٠٠٩ -م.
--27السنن الكبرى :أبو بكر أحمد بن احلسني ،البيهقي ،حتقيق :محمد عبد
القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى،
سنة ١٤٢٤هـ٢٠٠٣ -م.
--28السنن الكبرى :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ،النسائي ،حتقيق:
حسن عبد املنعم شلبي ،أشرف عليه :شعيب األرناؤوط ،الناشر :مؤسسة
الرسالة – بيروت ،الطبعة :األولى ،سنة ١٤٢١هـ٢٠٠١ -م.
--29شرح الزركشي على مختصر اخلرقي :شمس الدين محمد بن عبد اهلل
الزركشي املصري احلنبلي ،دار العبيكان ،الطبعة :األولى ،سنة ١٤١٣هـ
 ١٩٩٣م.--30شرح الزركشي على مختصر اخلرقي :شمس الدين محمد بن عبد اهلل
الزركشي املصري ،دار العبيكان ،الطبعة :األولى ١٤١٣ ،هـ.
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--21دور الوقف اإلسالمي في احليلولة دون تهويد فلسطني ،عبد الكرمي
السمك .مجلة البيان .ومنشور على موقع األلوكة.
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--31شرح معاني اآلثار :أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد امللك
بن سلمة األزدي احلجري املصري املعروف بالطحاوي (املتوفى٣٢١ :هـ)
حققه وقدم له( :محمد زهري النجار  -محمد سيد جاد احلق) من
علماء األزهر الشريف ،الناشر :عالم الكتب ،الطبعة :األولى ١٤١٤ -هـ،
١٩٩٤م.
--32الشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي :د .عبدالعزيز
اخلياط ،ط بيروت  -مؤسسة الرسالة ١٤٠٣ -هـ.
--33فتح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل
العسقالني الشافعي ،الناشر :دار املعرفة  -بيروت ،سنة ١٣٧٩هـ.
--34فتح القدير :كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي املعروف بابن
الهمام (املتوفى٨٦١ :هـ) الناشر :دار الفكر ،د.ط.ت.
--35فتوح الشام للواقدي ،١٤٨/١ ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى ،سنة
١٤١٧هـ ١٩٩٧ -م.
--36فلسطني في الشعر الكويتي ،د .خليفة الوقيان ،املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب – الكويت ،ط ،١سنة ٢٠١٦م.
--37في ظالل القرآن :سيد قطب إبراهيم حسني الشاربي (املتوفى١٣٨٥ :هـ)،
الناشر :دار الشروق  -بيروت -القاهرة ،الطبعة :السابعة عشر ١٤١٢ -هـ.
--38القاموس احمليط :الفيروز آبادي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة :الثامنة١٤٢٦ ،هـ  ٢٠٠٥ -م.
--39القدس واخلليل في الرحالت املغربية (رحلة ابن عثمان منوذجاً) تقدمي
وحتقيق د .عبد الهادي التازي ،منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية
والعلوم والثقافة – إيسيسكو ( ١٤١٨هـ ١٩٩٧-م)
--40كشاف القناع عن منت اإلقناع :منصور بن يونس بن صالح الدين ابن
حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى ،الناشر :دار الكتب العلمية ،د.ت.
--41كلنا فداك ،البحرين والقضية الفلسطينية ،سنة ١٩١٧م١٩٤٨-م :خالد
البسام ،ط ،١سنة ٢٠٠٥م ،دار الفارس للنشر والتوزيع ،عمان.

 --43اللجنة الشعبية جلمع التبرعات -سفينة اخلير الكويتيبة ..وعطاؤها
بني موانئ النكبات :د.عبد احملسن اجلاراهلل اخلرافي الكويت ،ط ،١
١٤٢٨هـ = ٢٠٠٧م.
--44لسان العرب :أبو الفضل محمد بن مكرم بن على ،ابن منظور ،الناشر:
دار صادر – بيروت ،الطبعة :الثالثة ،سنة  ١٤١٤هـ.
--45املبدع في شرح املقنع :إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن
مفلح ،أبو إسحاق ،برهان الدين (املتوفى٨٨٤ :هـ) الناشر :دار الكتب
العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى١٤١٨ ،هـ ١٩٩٧ -م.
--46املبسوط :محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (املتوفى:
٤٨٣هـ) الناشر :دار املعرفة – بيروت ،الطبعة :بدون طبعة ،تاريخ النشر:
١٤١٤هـ ١٩٩٣ -م.
--47املبسوط :محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي ،الناشر:
دار املعرفة – بيروت ،سنة ١٤١٤هـ ١٩٩٣ -م.
--48املجاالت احلديثة للوقف وأثرها على االقتصاد ،د .عبد الكرمي بن يوسف
اخلضر منشور ضمن بحوث ندوة“ :مكانة الوقف وأثره في الدعوة
والتنمية” التي عقدت في مكة املكرمة ،في الفترة من  ٢٠ – ١٨شوال
١٤٢٠هـ ،اململكة العربية السعودية وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد.
--49مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،
املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية ،سنة١٤١٦ :هـ١٩٩٥/م.
--50محسنون من بلدي ،إصدار بيت الزكاة -الكويت ،مستشار التحرير :د.
عبد احملسن اجلار اهلل اخلرافي ،طبع بيت الزكاة -الكويت.
--51املدخل إلى القانون :د .حسن كيرة ،منشأة املعارف باإلسكندرية .د.ت.
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--42الكويت والقضية الفلسطينية -دعم ومناصرة :د .خالد يوسف ربيع
الشطي الكويت :مركز البحوث والدراسات الكويتية ،الطبعة األولى،
٢٠١٢م.
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--52املدخل إلى القانون :د .رمضان أبو السعود ،ط الدار اجلامعية للطباعة
والنشر .د.ت.
--53املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل :
أبو احلسن مسلم بن احلجاج القشيري النيسابوري ،الناشر :دار إحياء
التراث العربي – بيروت ،د.ت.
--54املسند :أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط ،وآخرون ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى ،سنة
١٤٢١هـ ٢٠٠١ -م ،د.ت.
--55املصباح املنير في غريب الشرح الكبير :أبو العباس أحمد بن محمد بن
علي الفيومي ،املكتبة العلمية – بيروت ،د.ت.
--56املعجم الكبير :أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ،حتقيق :حمدي
بن عبد املجيد السلفي -الناشر :مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،الطبعة:
األولى ،د.ت.
--57معجم لغة الفقهاء :محمد رواس قلعجي  -حامد صادق قنيبي ،الناشر:
دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية ١٤٠٨ ،هـ -
١٩٨٨م.
--58معجم ما ألف في فضائل وتاريخ املسجد األقصى والقدس وفلسطني
ومدنها ،من القرن الثالث الهجري إلى نكبة فلسطني سنة ١٣٦٧هـ-
١٩٤٨م :شهاب اهلل بهادر ،إصدار مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث
في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،د.ت.
--59معجم مقاييس اللغة :أبو احلسني أحمد بن فارس الرازي ،حتقيق :عبد
السالم محمد هارون ،الناشر :دار الفكر ،سنة ١٣٩٩هـ١٩٧٩ -م.
--60مغني احملتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج :املؤلف :محمد اخلطيب
الشربيني ،الناشر :دار الفكر-بيروت ،د.ت.
--61املغني شرح مختصر اخلرقي :عبد اهلل بن أحمد بن قدامة املقدسي
أبو محمد (٦٢٠ - ٥٤١هـ) الناشر :دار إحياء التراث العربي ،الطبعة:
األولى ،سنة١٤٠٥ :هـ ١٩٨٥ -م.

--63املقدمات املمهدات :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
(املتوفى٥٢٠ :هـ) حتقيق :الدكتور محمد حجي ،الناشر :دار الغرب
اإلسالمي ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى ١٤٠٨ ،هـ ١٩٨٨ -م.
--64ندوة نحو دور تنموي للوقف  -ندوة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية –
الكويت(.١٩٩٣/ ٥-٣-١ :البيان اخلتامي).
--65نيل األوطار :محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني،
حتقيق :عصام الدين الصبابطي ،الناشر :دار احلديث ،مصر ،الطبعة:
األولى ،سنة ١٤١٣هـ ١٩٩٣ -م.
--66واقع استثمار األوقاف بفلسطني ،الشيخ عكرمة صبري بحث منشور
في :االستثمارات الوقفية ،مؤمتر دبي الدولي لالستثمارات الوقفية،
اإلمارات -دبي ،سلسلة املؤمترات والندوات ،مؤسسة األوقاف وشئون
القصر ،في الفترة من  ١٤-١٣يوليو ٢٠١١م.
--67وثائق مقدسية تاريخية ،كامل جميل العسلي ،من منشورات اجلامعة
األردنية ،د.ت.
--68وزارة البريد والبرق والهاتف في خمس سنوات ،مطبعة حكومة الكويت/
إدارة البريد ١٩٧٣/١١-١٧-١٢م.
--69الوسيط في املذهب :أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،
احملقق :أحمد محمود إبراهيم  ,محمد محمد تامر ،الناشر :دار السالم
– القاهرة ،الطبعة :األولى ،سنة ١٤١٧هـ.
--70الوقف في الشريعة والقانون :زهدي يكن ،بيروت ،لبنان :دار النهضة
العربية للنشر ،الطبعة الثانية.
--71الوقف في املجتمع اإلسالمي املعاصر :د .منذر قحف ،مركز الدراسات
والبحوث – قطر ،د.ت.
--72الوقف مفهومه وفضله وشروطه :إسماعيل البدوي ،بحث مقدم ملؤمتر األوقاف
األول في اململكة العربية السعودية الذي نظمته جامعة أم القرى سنة ١٤٢٢هـ.
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--62مفرج الكروب في أخبار بني أيوب :دار الكتب والوثائق القومية  -املطبعة
األميرية ،القاهرة  -جمهورية مصر العربية ،سنة١٣٧٧ :هـ ١٩٥٧ -م.
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--73مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية-غزة -الكويت
--74ثانياً :الصحف واملجالت والدوريات
--75جريدة األنباء الكويتية ،ص ،٧العدد ١٢٢٨٧ :بتاريخ ٢٠١٠/٦/٤م
--76جريدة األنوار ٣٠ :ديسمبر سنة ١٩٦٩م.
--77جريدة اجلمهورية  ١٥أكتوبر سنة ١٩٧٤م
--78جريدة الرأي العام 28 ،مايو 1967م 2 ،فبراير سنة 2007م
--79جريدة الوطن :العدد ١٩٨٦/١٠/٣١ ،٤٢٠٢م.
--80مجلة آخر ساعة ١٤ :يناير سنة ١٩٧٠م.
--81مجلة االحتاد  ٢٣ديسمبر سنة ١٩٧٤م.
--82مجلة اإلرشاد :العدد اخلامس ،حزيران ١٩٥٧م
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--83مجلة اإلرشاد :العددان ،الرابع واخلامس للسنة األولى ،جمادى األولى
سنة ١٣٧٣هـ.
--84مجلة األهرام :بتاريخ  ٢٠أكتوبر سنة ١٩٥٥م.
--85مجلة املصور  ٢٦يونيو ١٩٧٠م.
--86مجلة املصور ٢١ :ديسمبر سنة ١٩٧٣م 21 ،ديسمبر 1973م  -مصر
--87مجلة الوعي اإلسالمي :عدد  ٥٥٨بتاريخ :ديسمبر – يناير ٢٠١٢م.
( توصيات مؤمتر فلسطني الدولي لألوقاف اإلسالمية أكتوبر )٢٠١١
ثانياً :مواقع على شبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت):
http://www.awqaf.gov.ae/Fatwaaspx?SectionID=9&RefID=11049
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=125578
http://www.alukah.net/worldmuslims/٠/60710/#ixzz4EBVK0GDm
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منطلق الدراسة وأهدافها
املنطلق:
جاءت هذه الدراسة لتسلّط الضوء على كل من أوقاف أهل
الكويت لصالح فلسطني ،املساعدات املباشرة التي مت تقدميها
لصالح فلسطني من ريع تلك األوقاف والصدقات؛ لتبقى مكانة
األقصى وأرض املسرى ماثلة في نفوس املسلمني جميع ًا ،وليكشف
بوضوح تفاعل الشعب الكويتي مع مشاريع الوقفية لفلسطني،
عبر مؤسساته اخليرية ومبراته التطوعية ومبادراته املجتمعية.
األهداف:
تسعى الدراسة إلى حتقيق بعض األهداف ،وأهمها:

بيان أهمية أرض فلسطني ومكانتها عند أهل الكويت بخاصة
واملسلمني بعامة مبا حتويه من مقدسات على رأسها املسجد
األقصى املبارك.
احلرص على إبقاء مكانة األقصى وأرض املسرى ماثلة في
نفوس املسلمني جميع ًا حتى ال تنحسر مكانته أو تهون
منزلته.
الكشف عن معدن أهل الكويت األصيل واخليرية املتأصلة في
نفوسهم وانتمائهم القوي لدينهم وعروبتهم.
بيان أهمية الدور الذي ميكن أن يلعبه العمل اخليري والوقف
في هذه الوقت العصيب من تاريخ أمتنا األسالمية وبخاصة
في أرض اإلسراء.
إشاعة ثقافة العمل اخليري والوقف على أرض فلسطني
وأقصاها وقضاياها ،بتقدمي النموذج الكويتي الرائد في هذا
األمر.

