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مــع الــقــدس واألقــصــى في 
ــروف بــــــــإذن الـــلـــه ــ ــظــ ــ ــ كــــــلِّ ال

الشيخ حماد أبو دعابس
رئيس الحركة اإلسالمية - الداخل الفلسطيني

ــزًا بكثــرة أزماتــه وتقلُّباتــه ، وعلــى رأســها انتشــار  ال شــكَّ أنَّ العــام المنصــرم 2020 كان عاًمــا مميَّ
وبــاء الكورونــا ، فــي أنحــاء بالدنــا والعالــم ، ومــا صاحبــه مــن إغالقــاٍت وتضييــٍق للحركــة ، وتحديــٍد 
ــوات فــي المســاجد والمســجد  ل ــع الصَّ ــا من ــة ، وخصوًص ــن فــي األماكــن العامَّ ألعــداد المجتمعي

األقصــى كذلــك ، فــي رمضــان وغيــر رمضــان. 

فيعــة ، والقــدر العظيــم  *  إلَّ أنَّ القــدس والمســجد األقصــى المبــارك ، اللــذان يحظيــان بالمكانــة الرَّ
ــٍد  ــذل كلِّ جه ــا ب ــتوجبان منَّ ــًة ، يس ــطينيِّ خاصَّ ــعبنا الفلس ــي ش ــًة ، وف ــلمين عامَّ ــوس المس ــي نف ف

ــا .  ــِة علين ــروف واألحــوال وهــذا مــا كان ، بفضــٍل مــن هللا وَمنِّ مســتطاعٍ ، وفــي كلِّ الظُّ
ــوام ،  ــرات األع ــدار عش ــى م ــاع ، وعل ــدون انقط ــرة ب ــة المثاب ــى العريق ــة األقص ــي جمعيَّ ــا ه * وه
تطالعنــا بحصــاد نشــاطاتها للعــام المنصــرم ، فــي القــدس واألقصــى ، وفــي أرجــاء بالدنــا المباركــة  .
ــا ، ليســت كلَّ شــيٍء  ــي يمكــن رصدهــا وتوثيقه ــان ، والَّت ــات الظاهــرة للعي *  إنَّ النَّشــاطات والفعاليَّ
ســات فــي بالدنــا ، وعلــى رأســها المســجد  ــًة ، هــو نشــر ثقافــة الرتبــاط بالمقدَّ يَّ . بــل إنَّ األكثــر أهمِّ

األقصــى المبــارك ، وهــو عيــن البركــة ، وأبــرز أســباب القداســة فــي هــذه البــالد المباركــة .
غــار ، الرِّجــال والنِّســاء واألطفــال ، مــن ســائر  * إنَّ إنشــاء ورعايــة وتشــجيع أجيــاٍل  مــن الكبــار والصِّ
ســات ، هــي  اًدا وأحباًبــا وأنصــاًرا للمســجد األقصــى وللمقدَّ أنحــاء بالدنــا ، فــي كلِّ المواســم ، ليكونــوا روَّ
ــٌة مباركــٌة عزيــزٌة ، تســتحقُّ الجهــد والتَّفانــي ، وبــذل كلِّ نفيــٍس وغــاٍل إلنجازهــا . هــذا األمــر ، ول  مهمَّ
شــكَّ يســتدعي ، إعــداد البرامــج ، والتَّســويق والتَّشــويق لهــا ومتابعــة تنفيذهــا ، واســتخالص العبــر 
دائًمــا مــن أجــل تطويرهــا وتحســينها . وهــو مــا تســعى جمعيَّــة األقصــى المباركــة للقيــام والنُّهــوض 

بــه بشــكٍل دائــٍم ومتواصــٍل .
ــة  ام المســجد األقصــى بكافَّ فوهــا ، وخــدَّ * فبوركــت جمعيَّتنــا الرَّائــدة ، بــورك القائمــون عليهــا ، موظَّ

ؤوب المتواصــل . صاتهــم ونشــاطاتهم ، الَّذيــن نفخــر ونعتــزُّ بعملهــم الــدَّ تخصُّ
* جزاكــم هللا عنَّــا وعــن اإلســالم والمســلمين كلَّ خيــر ، حفظكــم هللا ورعاكــم ، وحفــظ هللا المســجد 

ســاتنا مــن كيــد الكائديــن وعبــث العابثيــن وخبــث الماكريــن . األقصــى المبــارك ، وســائر مقدَّ

   " وهللا غالٌب على أمره ولكنَّ أكثر النَّاس ال يعلمون " .
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ــذي  ــارك، ال ــاًل مــن المســجد الحــرام إىل المســجد األقصــى المب ــده لي ــذي أســرى بعب الحمــد هلل ال
ــع  ــى جمي ــه، وعل ــه وصحب ــول هللا وآل ــد رس ــيدنا محم ــى س ــالم عل ــالة والس ــه، والص ــارك هللا حول ب

ــله. ــاء هللا ورُس أنبي

أهلنا في بيت المقدس وأكنافه؛
ــد هلل أن  ــدس، فالحم ــه الق ــارك ومدين ــى المب ــجد األقص ــة المس ــّخَرنا لخدم ــاىل وس ــّرَفنا هللاُ تع ش

ــه. ــا وتوفيق ــل هللا علين ــون بفض ــن فرح ــن، ونح ــه مقرني ــا ل ــا كن ــذا وم ــّخرنا له س
جمعيــة األقصــى لرعايــة األوقــاف والمقدســات اإلســالمية كانــت ومــا زالــت وســتبقى علــى العهــد 
مــع أهلنــا فــي بيــت المقــدس وأكنــاف بيــت المقــدس، فمشــاريع الجمعيــة لــم تتوقــف برغــم وبــاء 

ــا وتهديــًدا حقيقًيــا. الكورونــا الــذي حــّد مــن الحركــة وشــكّل تحديًّ
جمعيــة األقصــى تــرى مــن خــالل مشــاريعها المتعــددة فــي كافــة المجــالت ســبًبا فــي تعزيــز الربــاط 
والثبــات فــي مدينــة القــدس؛ فمســاعدة اإلنســان المقدســي ضمــان أكيــد للحفــاظ علــى المقدســات 

واألوقــاف والروايــة.
ــا فــي مدينــة القــدس، وهــي الســاعد القــوي لتعميــر  ــذراع الممتــدة ألهلن جمعيــة األقصــى هــي ال
بيــوت هللا وتنظيــف المقابــر واألوقــاف، ومســاندة أصحــاب البيــوت المهدومــة والبيــوت التــي بحاجــه 

إىل ترميــم، وســنًدا للمؤسســات التعليميــة.
 قوافــل شــد الرحــال تعمــر المســجد األقصــى المبــارك بالمصليــن المعتكفيــن، وتبعــث الحيــاة فــي 
ــدة القديمــة لتحريــك القتصــاد المقدســي الــذي يعتبــر الشــريان الــذي يغــذي مدينــة  أســواق البل

القــدس ويمدهــا بالحيــاة.
وأخيًرا،

أخــي المتبــرع وأختــي المتبرعــة، نضــع بيــن أيديكــم حصــاًدا مّشــرًفا لعــاٍم قــد مضــى وانقضــى، لكــّن 
هــذا الحصــاد حتًمــا ســيكتب فــي صحائفكــم وســيكون األجــر بانتظاركــم عندمــا تلقــون هللا عــز وجــل، 

فتجــد كل نفــٍس مــا عملــت مــن خيــٍر ُمحضــًرا.
ــد ســيكون فيــه حصادكــم أكبــر، وســتكون المشــاريع فــي مدينــة  وإن جمعيتكــم تعدكــم بعــاٍم جدي

ــرة ومتنوعــة تخــدم قطاعــات وشــرائح واســعة إن شــاء هللا. القــدس كبي
ولــن نــكل ولــن نمــل حتــى يعــود المســجد األقصــى المبــارك مكاًنــا آمنـًـا خالًصــا للمســلمين، ومحــّرًرا 

مــن الحتــالل والمحتليــن.
يسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبًا.
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نحو الغد:
ــر  ــي عـــــــام آخــ ــ ــى فــ ــ ــصــ ــ ــة األقــ ــيـ ــعـ ــمـ جـ
ــاء  ــ ــوب ــ ــاء رغــــــم تـــفـــشـــي ال ــعــــطــ ــن الــ ــ مـ

ــا  ــة عقدته ــال عريض ــرة وآم ــاريع كبي ــط لمش ــرة التخطي ــي غم ــام 2020 وف ــة الع ــع بداي م
جمعيــة األقصــى نحــو القــدس واألقصــى اجتاحــت العالــم كلــه جائحــة الكورونــا التــي حولــت 
العالــم إىل ســجن ضيــق، ولــزم النــاس بيوتهــم، وأُغلقــت المســاجد وعلــى رأســها المســجد 
األقصــى المبــارك، ومــع ذلــك واصلــت الجمعيــة مســيرتها فــي قوافــل األقصــى بيــن اإلغــالق 
واإلغــالق وفــي المناســبات الدينيــة ولقــاءات األقصــى الشــهرية مــع الحركــة اإلســالمية، كمــا 
واســتطاعت الجمعيــة  أن تشــق طريقهــا نحــو فتــح أمــل وخلــق التفــاؤل فــي قلــوب العائــالت 
المحتاجــة فــي القــدس مــن خــالل آفــاق عمــل جديــدة ، فقامــت الجمعيــة بإطــالق قوافــل 
ــي رمضــان  ــن ف ــالت المحتاجــة وتفطــر الصائمي ــى العائ ــة عل ــوزع الطــرود الغذائي ــر لت الخي
المبــارك، وزرع البســمة واألمــل فــي قلــوب المئــات مــن أيتــام القــدس عبــر مشــروع قافلــة 
ــات  ــم المعقم ــا بتقدي ــام الكورون ــالل ع ــة خ ــت الجمعي ــا وقام ــم، كم ــة يتي ــعادة وفرح الس
ــد افتتاحــه،  ــزوار المســجد األقصــى وعمــاره مــن المســلمين بع ــة ل ــة هدي ــوازم الصحي والل
وقامــت الجمعيــة بمســاعدة بعــض العائــالت التــي فقــدت بيوتهــا فــي القــدس ومســاعدة 

محــدودة لطــالب علــم فــي المدينــة.

ــى  ــي عل ــا اإللكترون ــث موقعه ــر تحدي ــاريعها عب ــر مش ــة تطوي ــت الجمعي ــك واصل ــع ذل وم
ــات  ــاف والمقدس ــص األوق ــا يخ ــي كل م ــات ف ــدًرا للمعلوم ــون مص ــة ليك ــبكة العنكبوتي الش
فــي أرض اإلســراء والمعــراج ومشــروع المســح الميدانــي وخيــر الذاكــرة الــذي شــمل زيــارات 

توثيقيــة لمســاجد القــرى المهجــرة.

جمعيــة األقصــى تســعى لخدمــة القــدس واألقصــى واألوقــاف والمقدســات عبــر مشــاريعها 
المختلفــة والحيويــة علــى مــدار العــام، ول ننســى شــكرنا العميــق ألهلنــا فــي الداخــل 
ــاريع  ــكل مش ــدود ل ــر المح ــم غي ــم وعطائه ــم بجمعيته ــى ثقته ــدس عل ــطيني والق الفلس
الجمعيــة علــى مــدار ســنوات عملهــا المتواصلــة ونطمــح إىل مزيــد مــن الدعــم لبوابــة العطــاء 

فــي أرض اإلســراء.
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27بوابة العـطاء في أرض اإلسراء

جمعية األقصى
في مواقع التواصل االجتماعي

مجموع مشاهدات الفيديوهات على مدار العام
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