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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 النكبة: إعصار االنتصار

 أ.د.جهاد يوسف العرجا

الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، القائل في كتابه"أم حسبتم أن تدخلوا الجنة     

ولما يعلم هللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين"، فربط الجهاد في سبيله مع الصبر"ثم جاهدوا وصبروا" "واصبروا 

صابرين بالنصر المبين"فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوت وصابروا ورابطوا واتقوهللا"، فوعد ال

 المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علو تتبيرا".

وأّن الشهيد منا والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، الذي بّشر أهل الشام بأنهم في رباط إلى يوم الدين،     

الفئة المرابطة المنتصرة المتمسكة بدينها تكون في بيت المقدس وأكناف بيت بأربعين شهيدا من صحابته، وأن 

 المقدس.

وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على دربه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم حتى تحقق لهم الوعد بفتح بالد فلسطين،     

دس من أيدي الصليبيين بعد معركة فأعادوا القدس إلى المسلمين، والتابعين الذين ما ادّخروا جهدا في استرداد الق

 حطين، والذين ساروا على دربه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

 تمضي سفينتها من غير ربانسنا أمة همجــا                  وقل لصهيون ل

 انيـــيا عّم إني في أهلي وأوط  ـــل                تهلل الناشئ الباكي وقال أج          

 انـــإنا سنفديك من شيب وشب                ي ـفلسطين ال تأسي وال تهن أمي          

 سنرخص الموت باألرواح نبذلها               سنعمل السيف في سر وإعالن 

 وانـــوإن قتلنا ففي جنات رضـــــة                إذا انتصرنا ففي عز ومكرم          

أكثر من ستين عاما توالت فيها النكبات على الشعب الفلسطيني الصابر المرابط من كل حدب وصوب، وتعرضت      

فلسطين لكثير من التطورات واألحداث السياسية واالجتماعية والثقلفية واالجتماعية فقد كانت أولى النكبات هي 

 أن تُدِرج وعد بلفور ضمن وثيقة االنتداب.التي وصلت إلى درجة االحتالل البريطاني وسياسته الخادعة 

م 1948وهكذا بدأ مسلسل النكبات يتوالد كموالية حسابية، فلم تكن النكبة السياسية والعسكرية واإلنسانية في سنة     

م، إلى 1967م، إلى نكسة 1948إال واحة من هذه النكبات التي توالت على شعب فلسطين والتي تراوحت بين نكبة 

 م، إلى أوهام السالم.1982م، إلى اجتياح بيروت 1970األسودأيلول 

مكان رباط كما وعد هللا ورسوله، فكثرت فيها الثورات والحروب، فبعد أن انتهى  –وال زالت  –وكانت فلسطين     

لسطين، االنتداب البريطاني بعد أن عمل جاهدا على تسليم فلسطين للصهاينة، فقامت إسرائيل على الجزء األكبر من ف

 فتشرد الشعب الفلسطيني عن أرضه إلى جزء آخر من أرضه وإلى البالد العربية المجاورة، فعانى ما عانى من ويالت.

م في أحداث الثورة 1936عام وعلى الرغم من ذلك إال أن الثورات ما انقطعت، بل تواصل العمل الجهادي منذ     

والشيخ عز الدين القسام القادم من الالذقية السورية، وتامجاهد عبد  الكبرى، وكان أبرز قادتها الحاج أمين الحسيني،

إال أن الخذالن العربي الرسمي كان كارثة ونكبة لحقت بالشعب والقضية  –رحمهم هللا جميعا  –القادر الحسيني 

 الفلسطينية حتى اليوم، قال شاعرنا مذكرا بالهزائم:

 غائمهل يذكر العرب الهزائم؟ أيام أن كان الجو 

 مــــووسائل اإلعالم تغرق في التبجح والمزاع
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 ما األبطال في الخيجا قويات العزائــــــــــفجيوشن

 مــــــــسوف يظل راغ –إلرادة األبطال –وعدونا 

 مـــــري السوائـــري كما تجــــه نجـوإذا بنا قدام

لة الشعب الذي تجرع مرارة الهزيمة صابرا ونظل نتذكر الجيوش الخائرة والطائرات التي لم تحرك ساكنا وحا    

 محتسبا:

 هل يذكرون! ومن سينسى هذه الذكرى األليمة                                       

 ةـــــوجيوشنا تجري هنا وهناك خائرة العزيم  

 ةــــــــوالطائرات على مرابطها محطمة عديم 

 ةـــوشعوبنا تتجرع الغصص ااممطة والهزيم 

 ةـــــوتظا في إعالمها تحصي خسائنا الجسيم 

 ذن بانتصار، وانتفاضة فيها إعصار، وجهاد يمد يده لكل شكور صبار.ضجة، ضجة تؤ : في فلسطين اليوم    

في فلسطين اليوم: أم ثكلى، وولد معذور، وطفلة مشردة، وشاب شهيد وشيخ تمتد إليه يد المهانة من أقذر من     

 لجنود.اتسخت ضمائرهم من ا

 في فلسطين اليوم: دماء تروي، وأرض تستصرخ الضمائر المؤمنة لنجدة إسالمية إنسانية.    

 في فلسطين اليوم: نازية عنصرية ال تعرف الضمير ومقوالته، وال تأبه للحق ومناداته.    

 في فلسطين اليوم ذكرى النكبة:     

 اصبروا وصابروا ورابطوا" وسام "     

 إن ينصركم هللا فال غالب لكم"ووسام"      

  لينصرن هللا من ينصره"ووسام"      

 وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين"ووسام"      

عاهدوا هللا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من " من المؤمنين رجال صدقوا ما ووسام      

 ينتظر وما بدلوا تبديال"

 ـــــــاةال تبكين فما بكت عين الجن                 

 هي قصة الطغيان من فجر الحياة    

 ـــاةفارجع إلى بلد كنوز أبي حص 

 قد كنت أرجو أن أموت على ثراة 

 فإذا نفضت غبار قبري عن يدك                                   
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 ومضيت تلتمس الطريق إلى غدك                                   

 رابـفاذكر وصية الجيء تحت الت                                  

 ابــــال الكهولة والشبــسلبوه آم                                  

 أيا فلسطين

 وىــــإن طال بخدي عنك يا بالدي والن

 وحرمت شّم الورود والياسمين والهوا

 دىــــوق المـــرك عاليا فــــفسيبقى ذك

 الديــيا ب تكــــني إن نسيـــــُشلت يمي

ال أقول ذلك مفاخرة وال انطالقا من عصبوية ضيقة، تحبس العقل، وما يمثله من وعي خلف سياجات متحجرة، بل     

وعبق ترابه، لتسجيل حقيقة انتماء، انتماء المكان، فالمكان له قدسية في النفس، فإتن ُحرمت دفء سماء وطني، 

 :وعذوبة ماء بحيراته، فإنني سأصرخ

 ، فمتىأعود وإلى متى أبقى شريد أنا الجئ

 دـــوإلى متى أبقى بال مأوى ولي بيت مشي                             

 أرضي هناك تركتها ألعيش في بؤس شديد

 أرضي التي نادت، فلبتها دماء أبي الشهيد

إّن سياسة األنظمة العربية الفاشلة تجاه الوضع في فلسطين كانت سببا رئيسيا في ضياع فلسطين، وتشرد شعبها     

هذه األنظمة مع ما يجري على أرض فلسطين بطريقة أو بأخرى، وإال فماذا يعني  -تواطأت–أو باألحرى  –فقد تراخت 

نيون، بما فيهم القائد األعلى للجيش، وماذا يعني أن بريطا %45أن يكون في قيادة أحد الجيوش العربية ما يقارب 

يكون عدد جيش اإلنقاذ عشرة  آالف مقاتل، لم يصل منهم إلى فلسطين سوى النصف، ومعظمهم غير مدرب، وليس 

مسلحا تسليحا كافيا، وماذا يعني أن يرفض طلب مرشد المسلمين ) حسن البنا( بإرسال عشرة آالف مجاهد، ولم يصل 

 مئتا مقاتل: إال

 هزلت قضيتكم فال              

 لحم هناك وال دم               

 حتى العظام فقد تعرقها الذئاب وأتخموا     

 بليت قضيتكم فصارت هيكال يتهدم     

 إن ما صنعته األنظمة الملكية حينها لم يختلف كثيرا عما قامت به األنظمة الجمهورية بعدها، بل كانت المحصلة    

 واحدة، إذ لم تزد هذه األنظمة الرسمية الفلسطينيين إال خباال:

 باألمس كان لهم وطن                      

 واليوم صار لهم كفن                      



4 
 

 من باع شبرا من بالدي                      

 بعته بال ثمن                      

 م وطنباألمس كان له                      

 ودعوتهم هلل للقرآن                      

 للسيف المحنى بالسنن                      

 لكنهم عبدوا وثن                      

وهكذا أدت السياسة العربية إلى ضياع أرض فلسطين وتشريد أهلها، إال أن أهلها نفضوا عن كاهلهم التبعية لألنظمة     

                                عاتقهم تحرير ترابها بعد أن حرف الدخالء على القضية مركب العودة عن مساره:العربية، وأخذوا عاى 

 ولدي هنا في قلبه القرآن تصنعه المساجد               

 ولدي يثور على التراجع والتردي               

 والمفاسد                

 األعداء ترجم كلأحجاره ورصاصه تهوي على    

 قاعد              

 لم يجر خلف سراب أمريكا             

 حدود بالده زرعت سواعد             

 ولدي ينادي هذه بيسان خالد            

  يا نازلين إلى الحضيض وشعبنا للنجم             

 صاعد             

 الدكفوا فما أنتم بنّي، وال أنا لكم بو            

 والقدس تحميها النساء، وعندكم خمسون قائد           

 واالحتفاالت هناك، ودمعتي للغدر شاهد           

يحق للناس أن يهيموا عشقا ببالدهم، فكيف إذا كانت بالده فلسطين مهد مولده وممشى صباه، فبقدر الحب تأتي     

ونبكي عليه ولم نره  د رائعة، فنعيش في وطنه دون أن نعيش،اللوعة، فيسافر في ذكرياته، وتنزف أيامه الماضية قصائ

 إال من خالل عيونه، بل نهيم بوطن غادرتنا محسوساته ولم تغادرنا أحاسيسه، هو ال يبكي أطالال، ولكن يذكر عهدا:

 حيفا و شاطئها الحبيب و سفحها                       و ذرى تعالت للسماك األعزل                 

 وهوى تولى في الشباب األول                          ومنى تقضت في فسيح رحابها           
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 ولمحت بين سوادها وبياضها                          ظل الصنوبر في أعالي الكرمل           

 يلــــيل ألفإذا رنوت إلى لحاظك تائها                           من سرها في جنح ل             

 بلــــــر أو مقــمتعثر اللحظات مشدوه األسى                         أهفو لحظ مدب             

 ألق السنى من وجهك المتهللبتي                           وأنا أرود بلهفتي وصبا             

 عني ففي عينيك غاية مأملي      فتلفني ال تعطفي جيد الحيا                                    

كيف ال يتذكر الشعراء )يافا( الجميلة؛ عروس البحر، أرض الليمون والبرتقال، فعندما يأتي العيد على الالجئ يتذكر     

 فيها بأرضه كالطفل الذي يكره االنفصال عن ثدي أمه، يطمئن لدقات قلبها:أياما خلت ارتبط 

 د في يافا الجميلة؟أترى بقلبك ذكريات مباهج األعيا

 كالحسون تنطلقين في زهو غرير؟ ، أهفت بقلبك

 والعقدة الحمراء قد رفت على األس الصغير

 والشعر منسدل على الكتفين محلول الجديلة

 والعيد يمأل جوكن بروحه المرح اللعوب

 واليوم ماذا اليوم غير الذكريات ونارها

 واليوم ماذا غير قصة بؤسكن وعارها

 ال وال كألمس هذا العيد عيدال الدار 

ومع ارتباط ذاكرة الشعر الفلسطيني بضياع فلسطين، إال أن الشعراء يوحون بحتمية االنتصار بعودة الغريب إلى     

أرضه ووطنه، فمع التوجع الالمحدود للفراق، إال أّن الخيال الساكن في فضاء فلسطين يوحي بالعودة، فهو يحلق عند 

 سهولها، إنها عودة كريمة تفتح األبواب، وتذوب فيها القيود:عند زيتونها، ويجلس 

 ابـــــغدا سنعود واألجيال تصغي                              إلى وقع الخطى عند اإلي               

 ابـــنعود مع العواصف داويات                               مع البرق المقدس والشه            

 ابــــــمع األمل المجنح واألغاني                               مع النسر المحلق والعق            

 ابـمع الفجر الضحوك على الصحاري                      نعود مع الصباح على العب            

 رابــنة والحمع الرايات دامية الحواشي                                على وهج األس            

 ابــــونحن الثائرين بكل أرض                                سنصهر باللظى نير الرق            

           اب             ـتذيب القلب رنة كل قيد                                   ويجرح في الجوانب كل ن            

 ابــــــالضحايا                          ضحايا الظلم تفتح كل بأجل!.....ستعود آالف            
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أن تضمد جراحها وأن تعود من جديد كالعنقاء، وال يمكن لهذه  –وإن طال الزمن  –إّن األمة اإلسالمية البدّ لها     

 األمة أن تنهض من جديد إال بعد أن تنفض عن كاهلها الوهن والهوان:

 في كل البقاعكنا وكانت أمة اإلسالم 

 ضلت خطاها واستبد بها العدو بال انقطاع    

 أمة كالطود في البأس الشديد –لعمرك  - لكننا        

 ال يستكين وال تلين، ألي شيطان مريد                               

 ولها ماليين األدلة، عبر تاريخ مجيد                               

 أمتنا الكرام سلوا اليهودواليوم عن فتيان   

 أنفسه وفودا –في سبيل هللا  –جيل يقدم  

 يا أمة انتفضي فما في األرض عيش للجبان    

 أبدا وليس هناك للضعفاء فيها من مكان

إّن الوطن المسلوب ال يرده إال المصلون، الذين يضحون بدمائهم، وينثون روح الحماس والوطنية في نفوس     

 : الناس، ويحببون النضال والجهاد دفاعا عن أرضهم ووطنهم

 وطني لمن قام الليالي ساجدا يتضرع               

 وطني لمن بدمائه               

 ة يقرعباب المحب               

 وطني لمن وفى النذور وبالمكارم مولع               

 هو ليس للسكرى ومن في دربهم قد طبعوا               

 هللا أكبر في بالدي لن توقع إصبع               

 هللا أكبر صيحة تعلو على ثغر الزمن               

 وطني وما أحلى الوطن               

 ألمس كان لهم وطنبا               

 واليوم صار لنا وطن               

 من قال: ال               

 رض والراياتفاأل               

 تخفق باسمه طول الزمن               


