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 أ.د.جهاد يوسف العرجا

لون ، وال الحمد هلل تقدست أسماؤه، وتنزهت علياؤه، وتجلت قدرته، أحمده حمدا ال يبلغه القائ        

، وأن  يحصيه العادون، والصالة والسالم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وأشهد أن ال إله إال هللا

رسول هللا، وبعدمحمد   

وخلعوا  نتذكر هذه األيام ذكرات ذكريات أليمة اقتلع الناس فيها من أرضهم، وطردوا منبيوتهم       

من جذورهم وهربوا في كل اتجاه يهيمون على وجوههم حبارى يسألون أيان يرجعون؟ وأين 

 العرب بل أين المسلمون؟ وهم نائمون " لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون" .

ة مداورة أو مالسنة فأخذوا ما خف  من متاع ولباس وأوصدوا وقد ظن  الراحلون أن المسأل       

ا بال األبواب وأوصوها أن تحفظ ما وراءها وأملوها بعودتهم فطال الرحيل ، وصار كلُّ أليف غريب

 أرض بال بيت بال أمل بال نصير بال مجير .

صح أن رة التاريخية وذاكرة اإلنسان ال يعقل أن نشيخ، وال يإن  ما نقوم به إنما هو حفظ للذاك        

 تشيخ، فالذاكرة التاريخية فعل مجرب لعدم النسيان ؛ ألنها شاهد ال يموت.

كانت لنا دار وكان لنا وطن          

ألقت به أيدي الخيانة للمحن        

وبذلت في إنقاذه أغلى ثمن          

بيدي دفنت أخاك فيه بال كفن       

إال الدماء، وما ألم  بي الوهن      

هم أخرجوك فعد إلى من أخرجوك                                      

فهناك أرض كان زرعها أبوك                                        

قد ذقت من أثمارها الشهد المذاب                                     

فإالم تتركها أللسنة الحراب                                    



ا حدب واحد وستون عاما والنكبات تتوالى على الشعب الفلسطيني كمتوالية حسابية من ك    

م 1948انية عام حتالل البريطاني ووعد بلفور والنكبة السياسية والعسكرية واإلنسوصوب، بدءا باال

م ، واجتياح بيروت عام 1970عام م ، بما في ذلك أيلول األسود 1967، ومرورا بنكسة عام 

م ، إلى أوهام السالم .1982  

وعلى الرغم من ذلك إال أن المقاومة ما انقطعت بل تواصل العمل الجهادي إلى يومنا هذا؛     

ة أو غير ليضع عالمات استفهام كبرى حوا تخاذل األنظمة العربية، ووقوف بعضها بصورة مباشر

 ذالنمباشرة ضد  المقاومة، وخير دليل على ذلك ما حدث في معركة الفرقان األخيرة فقد كان الخ

لحقت بالشعب والقضية الفلسطينية: العربي الرسمي أكبر كارثة و نكبة  

هل يذكر العرب الهزائم؟ أيام كان الجو غائم                   

ووسائل اإلعالم تغرق في التبجح والمزاعم                  

فجيوشنا األبطال في الهيجا قويات العزائم            

كما تجري السوائم وإذا بنا قدامه نجري          

والطائرات على مرابطها محطمة عديمة          

وشعوبنا تتجرع الغصص الممضة والهزيمة          

وتظل في إعالمها تحصي خسائرنا الجسيمة          

 وبالمقارنة بين ما كان وما هو كائن اآلن ف:

أطفالنا صناع مجد                           كتاب ملحمة التحدي          

د له التخاذل والتردي                           أبطال جيل قد أُري        

من هؤالء الالهثي                           ن وراء حل ليس يجدي       

ب والشرق األلدالراكضين لكسب ود                             الغر  

ي جاهد في الذ–صلى هللا عليه وسلم  –في البداية أهديكم نماذج األجداد األفذاذ ، وعلى رأسهم نبينا 

نها هللا حق  جهاده، وأدى الرسالة ونصح األمة، ودخل المعركة تلو المعركة؛ أما أصبعه فقد سال م

، وأما رباعيته فقد ُكسرت، لكن   ؛ ألن هللا النهاية كانت نصرا، نصره هللاالدماء، وأما رأسه فقد ُشج 

 وعد المجاهدين الصابرين بالنصر ولن يخلف هللا وعده.

حياة الناس أوطانهم ، وأن دورة الوكم يبدوا هزيال ومحزنا االعتقاد أن الزمن كفيل بأن يُنسي     

 القاسية كفيلة بتحقيق النسيان.



ي، بل عبر حبل إن انتماءنا لفلسطين ليس مكتسبا بفعل القوة أو الشراء المخادع أو السلب القسر     

 الصرة التي تربطنا برحم فلسطين:

آن الجهاد فاقدم أيها البطل                       وامسك حسامك واطعن قلب مغتصب               

والسيف يشطرهم لن نقبل الهونا                 جاؤوا يريدون تقسينا فقل لهم                 

قِدما ملكنا زمام األرض أجمعها                 هندا وتركا كذا فرسا ورومانا             

قالنية، إننا إن  حفنا في فلسطين ال يبطله تقادم الزمن وال حتى الموت وال هرب العاجز باسم الع      

قبال( وكيف ونة في التسليم باغتصاب أرضنا )ماضيا وحاضرا ومستال نرى الحكمة والواقعية والمر

بدولة ترى فينا عائقا بشريا المتدادها التوسعي وسعادتها: -طوعا–نعترف   

أتظل إسرائيل قائمة وأعيننا بصيرة                         

يا أمتي لن تسترد حقوقنا خطب مثيرة                        

والشعب إن طلب الحياة فإنه في يده مصيره                       

حل القضية بالمعدات المعنوية والذخيرة                      

لتزيل من وجه العروبة وصمة العار الكبيرة                     

ة إن  الذين عاصروا النكبة عاصروا النكبة وعاشوا واقعها األليم ما زالوا يتذكرونها احظة لحظ

اع عن أرضهم وعن أنفسهم لكن المؤامرة كانت أكبر منهم فمات من مات منهم وهو حاولو الدف

د :يقبض عاى مفتاح بيته ويوصي بالرجوع إايه، زأما من ما زال حيا فما برح يحاول أن يعو  

إن جئتها يوماو في يدك السالح     

وطلعت بين ربوعها مثل الصباح    

فاهتف على سمع الروابي والبطاح     

ا األمس الذي ضمد الجراحإني أن  

 لبيك يا وطني العزيز المستباح

أو لست تذكرني ؟ أنا ذاك الغالم                                       

من أحرقوا مأواه في جنح الظالم                                      

الذئاب بلهيب ناٍر حولها رقص                                       



لفت حياتي بالدخان وبالضباب                                     

غير على النخب الحاكمة و -بدعم من العالم المتحضر أو ال مباالته -قد تفرض إسرائيل نفسها

ب المنطقة، الحاكمة )فلسطينية وعربية( لبعض الوقت، ولكنها لن تحظى بقبول األكثرية من شعو

أتي من بعيد:ولذلك فإننيأسمع أصواتهم ت  

أنا يا بني غدا سيطويني الغسق        

لم يبق من ظل الحياة سوى رمق       

وحطام قلب عاشق مشبوب القلق     

قد أشرق المصباح يوما واحترق      

جفت به آماله حتى اختنق     

فإذا نفضت غبار قبري عن يدك                                              

ومضيت تلتمس الطريق إاى غدك                                           

فاذكر وصية الجيء تحت التراب                                           

سلبوه آمال الكهولة والشباب                                          

 مأساتنا مأساة ناس أبرياء

 وحكاية يغلي بأسطرها الشقاء 

 حملت إلى اآلفاق رائحة الدماء 

 وجريمتي كانت محاولة البقاء

 أنا ما اعتديت وال ادخرتك العتداء

لكن لثأر نبعه دام.....هناك                                         

لمنى                                      بين الضلوع جعلته كال   

وصبغت أحالمي به فوق الهضاب                                      

  وظمئت عمري.....ثم  مت  بال شراب                                   

 

 



 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


