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بسم اهلل الرحمن الرحيم  
 تقديم 

جهاد يوسف العرجا .د
مدير الصالون األدبي  

/  يف ، وبعد ب العالميف ، والعاقبة لممتقيف ، وال عدواف إال عمى الظالـالحمد هلل ر
فإف الحديث عف الجامعة اإلسالمية بغزة ىو حديث ذو شجوف عف ىـ مثمي ممف تربوا في أحضانيا ونيموا مف 

عموميا حتى استقاـ عودىـ ونضج فكرىـ ، فكاف االعتداء عمييا يمثؿ اعتداًء عمى كؿ القيـ والمثؿ والمبادئ التي 
ًا لتحترؽ كتبوـ ليحاربوا ورقًا وفكرًا يشير بعض بني جمدتنا سالحوتعمموىا ، ولـ نكف نتخيؿ في يـو مف األياـ أف 

قموبنا وآمالنا مع ألسنة الميب التي طالت الصرح الذي خرج آالؼ المفكريف والمثقفيف والجامعييف والمناضميف حممة 
.  لمفكر والرسالة وسفراء لمقضية ، لكف ىذا ما كاف 

زىاؽ روحو سرقة  ذا كاف قتؿ اإلنساف وا  حراقو سرقة لألمة واإلرادة وجريمة موجية ضد وا  لمحياة ، فإف قتؿ الفكر وا 
.  اإلنسانية والحضارة 

أييا األخوة الكراـ ، لـ يكف ما حدث ليؤثر فينا لو كاف األمر تعمؽ بيدـ حجارة أو إحراؽ أثاث أو أوراؽ ، ألف 
بده ، فقد أقمناىا في قموبنا قبؿ أف تقاـ عمى الجامعة أصبحت تمثؿ لكؿ واحد منا جزءًا مف نفسو ، وقطعو مف فمذة ؾ

األرض وبنيناىا في أفئدتنا قبؿ أف تبنى حجارًة ، كنا وما زلنا نعتبر أف كؿ حجر يوضع ، وكؿ بناء يقاـ وكؿ مختبر 
ا ُيعمر يكبر في نفوسنا األمؿ ، ولذلؾ فكنا عمى مدى عقود الصبر الطويؿ ندافع عنيا دفاعنًا عف أنفسنا وعف منازلف
، ندافع عنيا وندفع عنيا ىجمات المحتؿ الغاصب الذي ما استطاع أف يناؿ مف عزيمتنا في الدفاع عنيا ، فحمؿ 

المثقفوف والعمماء والمفكروف مف أبناء الجامعة أمانة القضية في مقؿ عيونيـ ونبض قموبيـ عبر ما سطروا مف آالؼ 
ية مرموقة أكسبتيـ احتراـ العالـ ، لينقموا إلى العالـ أجمع لـالكتب واألبحاث وعبر ما نالوا مف درجات وشيادات ع

.  معاناة شعبيـ ، وأنيف جراحو وحقو في الحياة 
ما حصؿ اليـو بما  ةمف الناس قد شبيوا ما حصؿ وقرنوه بما حصؿ في بغداد لكنني أقوؿ إف مقارف اً إف كثير

ممة واحدة ، ألف التتار لـ يكونوا مف أبناء جمدتنا وال حصؿ لمكتبة بغداد فيو ظمـ شديد لمتتار ، ىما ليسا وجييف لع
بديننا ، يتحدثوف بمغتنا وال يدينوف بديننا ، أما ىؤالء فمألسؼ الشديد ىـ مف أبناء جمدتنا ويتحدثوف لغتنا ويدينوف 

، ألنيـ أرادوا ىدـ  ويتعمموف أو يتعمـ إخوانيـ وأبناؤىـ في ىذه الجامعة ، ولذلؾ فإف ما فعموه أشد ظممًا وأكثر إيالماً 
مف معاقؿ العمـ والمقاومة ، ثـ يتركوف توقيعيـ ليشاىده الجميع بوقاحة لـ نعيدىا حتى مف التتار ، ولذلؾ  معقؿٍل 

.  طويؿ  باؽٍل في أذىاننا وساكنًا في قموبنا إلى أمدٍل سيظؿ ىذا الفعؿ الجباف 
المنتدى التربوي برفح أف تقـو بدور إيجابي وأف  األدبي الذي نقيمو يـو األربعاء في ولقد ارتأينا في الصالوف

الجامعة اإلسالمية واألقصى واألسرى ولعؿ : نخصص ىذا الصالوف لمحديث عف ثالثة مواضيع أوليا وأىميا 
ذالؿ األسرى  المواضيع الثالثة قد ارتبطت برباط واحد في ىذا اليوـ ، فأعداء البشرية يحاولوف ىدـ األقصى ، وا 

فأسيب الشعراء في وصؼ ما جرموف ىنا يحاولوف ىدـ فكرنا وعممنا لنصبح مثميـ مف الجيمة الفاشميف ، ، والـوقتميـ 
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حدث ، وسالت أقالميـ وانطمقت ألسنتيـ لمتعبير عما في نفوسيـ مف ألـ ومعاناة عمى ما حدث ، ولكف وسط ىذا 
خمصوف مف أبناء ىذا الشعب المظمـو زغ األمؿ ويضيء نور وىاج في نياية النفؽ ، فييب الـالظالـ الكثيؼ يب

ليدافعوا عف األقصى واألسرى والجامعة ليعيدوا األمؿ في النفوس ، فيعيد ىذا الشعب الصابر منبر صالح الديف 
األيوبي كما كاف بؿ أبيى مما كاف بعد أف أحرقو صييوني حاقد ، وييب أبناء الشعب الفمسطيني لزيارة الجامعة 

.  عوف ما توفر بيف أيدييـ مف ماؿ ، كي يساىموا في إعادة إعمار ما تيدـ وأحرؽ استنكارًا لما حدث يجـ
وأخيرًا نقوؿ إننا اخترنا عبارة الجامعة تشتعؿ بداًل مف تحترؽ ، ألف االشتعاؿ يكوف بالنار أو بالعمـ أو بغير ذلؾ ، أما 

.  االحتراؽ فيو لميدـ 
األدبي مساىمة منا جميعًا في الوقوؼ بجانب الجامعة واألقصى وأخيرًا أشكر كؿ مف ساىـ في  إخراج ىذا العمؿ 

.  واألسرى 
 
 
 
 

 الحمد هلل رب العالميفوآخر دعوانا أف 
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حريق الجامعة 

غازي كمخ . د 
مف ىوؿ الموقؼ جؼ لساني 

عقمي اتوقؼ 
دمي اتجمط في شرياني 

شيطاني .. غبي .. أخرؽ .. مف فعؿ أحمؽ 
يقتؿ شيخ عالـ رباني 

ة يحرؽ جامع
شيد العالـ إنيا األولى 
عمـو وديف وفكر إنساني 

منارة .. حضارة 
عقؿ وقمب ياسيف القائد قامت  ػؼ

مف خيمة في شارع لمبنى طيبة 
.. ومبنى القدس والمختبرات  والمؤتمرات 

إخواني .. إبداع .. إشعاع  .. إعجاز إنجاز 
ميف يتجرأ ع جامعة وجامع 

يش الدافع  وا 
 

وأمركاني صيي.. تنفيذ .. تخطيط 
قردا أعور .. اسخطو يا ربي 
ذاؾ الجاني .. ذاؾ المجـر 

حفظ ربي األقصى وشعبو او
حفظ ربي ىنية وصحبو او

الحؽ منصور 
والباطؿ فاني
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 كعبة العمم تشتعل
زىير أبو خاطر  / الميندس   

في الجامعة اإلسالمية  يا ويحي ما ذنب العمـ  
! كعبتو يا لميمجية رمى بالنار وتحرؽ كي يُ 

قتؿ لمروح الوطنية  نيب تدنيس تدمير  
في طمس القيـ الدينية  حقد مسعور يتجمى  
بؿ كاف بأيد عربية  لـ يحرقيا جند ييود 

بالحقد مضوا بالدونية  ىـ مف فشمة ىذا الشعب  
فنفوس األشرار عمية  قد فاقوا المحتؿ عداًء 
بؿ عاثوا ظمما وأذية  ما عرفوا لمعمـ مكانا  

لمظمـ ودعوى األمية  الجيؿ وأحفاد  أبناء 
وعبيد لقوى النازية  أنصار الشر بال خجؿ  
ال تشغميـ أي قضية  ال يعنييـ أمر بالدي  

يتباىوف بكؿ رزية  حرقوا صرح العمـ وراحوا 
ىذا الجـر وكاف ىدية  قد أثمج صدر المحتؿ 
حتى صاروا دوف ىوية  قد وىبوه إلسرائيؿ  
لعنوا شرذمة دموية  اءوا  كؿ الطالب قد است

والقمب غدا مثؿ شظية  والشعب بكى حزنا وأسى  
بقباب العمـ النورية  ودعا اهلل عمى مف فتؾ 
جامعتي ستعود عفية  يا شعبي ال تحزف حتما 
ليعيدوا األنوار فتية   وبيا العمماء قد انطمقوا  

ما كانت يوما منسية  والكؿ سيأتييا سعيا 
دعوات لمعمـ نقية  ويمبي  ويطوؼ الكعبة 

ويعود بأخالؽ زكية  كي ينيؿ مف نبع صافي  
في شوؽ والنفس رضية  واألمؿ بداخمو يسمو 

رايات الفتح العمرية  كي يحظى بالعمـ ويعمي  
منا ألؼ تحية   فمؾِ جامعة األحرار سممِت 
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القدس في خطر  
زىير أبو خاطر / الميندس

صباح ومساء   في كؿكـ مف صوت نادى وبكى  
يستصرخ أيف العظماء ؟  مف قمب القدس وأقصانا 
الدرداء ؟   ووعمي وأبأيف صالح الديف وخالد  
واألقصى بركاف دماء  ما باؿ األمة في نـو  

باهلل عمى كؿ بالء  ال حوؿ وال قوة إال 
قوموا يا كؿ األمراء  يا حكاـ العرب أفيقوا 
لي الظمماء تزحؼ كي تجوأعدوا لمقدس جيوشا  
عف أقصانا ىذا الداء  تكسر قيد الكفر وتمحو 

ىؿ يجدي شجب وبكاء ؟  ىؿ ترضوف زواؿ األقصى  
ويمبي لمقدس نداء  فمتى الغضب العاـر يأتي ؟  
ىؿ ولت ىمة أسماء ؟  ىؿ ماتت نخوة معتصـ ؟  

!  قد صار الدـ فييا ماء أـ أف شراييف العرب  
وأضحى القمب خواء  مات واإلحساس تضاءؿ حتى  
كؿ ضمير دوف حياء  وحياة الذؿ قد استيوت  
الدمعات ىباء  ال تجر عذرا يا قدس ومعذرة  
فدعاء األموات غباء  ال تدع أناسًا قد ماتوا 

ال جدوى منيـ ورجاء !  كيؼ بمف مات سيأتيؾ 
خمؼ سراب خمؼ ىواء  كؼ عف الشكوى ال تميث  

فعؾ االستجداء  لف يفلف ينصفؾ العالـ أبدا 
شعب فمسطيف األمناء  انظر تحت قبابؾ تمقى  

كـ ضحوا والكؿ غثاء ىـ لألقصى خير نصير  
بدماىـ كؿ األرجاء  قد جادوا بالروح ورووا  
بأسود جادت بسخاء  فاسعد يا أقصانا وافخر 

يبقى في القدس الغرباء  قد عاىدت المولى أف ال  
فالنصر وربي قد جاء  واصبر يا أقصى ال تحزف   
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 وأسروا النجوى

إبراىيـ عيسى 
 

 ما ىمنى أنني قد جئتو لصا  قد جئتو وجنود الكفر ال تحصى 

 أو بالغميظ لكي ينساؽ فاستعصى  قد جئتو برقيؽ القوؿ أطمبو 

 مف ذا تراه بذي األوىاـ قد وصى ماذا يظف أيستعصي عمى مثمي 

 لحياة وال ترجو ليا نقصاتفنى ا ال زاؿ عندي لإليذاء أسمحة 

 ما يجعؿ الميث في ذىف الورى درصا ال زلت أممؾ في اإلعالـ أكذبو

 يفني البالد فال يبقى بيا شخصا إني لدي سالح الفتؾ أخطره 

 والتبر عندي قد كمفوا بو حرصا والناس حولي قد باعوا ضمائرىـ 

 صى إذا أمرت ولو بالموت ال أع الكؿ عندي قد أحنوا رقابيمو

 حتى ولو قنصت أرواحيـ قنصا متى أدؽ طبوؿ الحرب ينصاعوا

ف أدؽ طبوؿ العزؼ ينقادوا  ىذا يغني وىذا يشعؿ الرقصا وا 

 مف قد عصى سيباد اليـو أو يقصى جّمعت جندي واستفززت حقدىمو

 يا البس الخزي ىؿ تجني عدا الغمصا كروا ففروا وثوب الخزي يفضحيـ 

 أيف المفر وقد ىمت لتقتصا ترقبني  فالبر والبحر واألجواء

 ما كنت أجمب لألحشاء ذا المغصا لو كنت أعقؿ ما داست ىنا قدمي 

 قبمي وقد وقصت أعناقيـ وقصا كنت استفدت مف األقواـ جاءوىا

 فيؾ الفضائؿ والحرماف بي اختصا يا جنة األىؿ يا نار العدا جمعت

 بالماء قد غصا  ىؿ يجرع الشوؾ مف إني غصصت بمائكمو فواعجبا

 المسجد األقصى : مف ذا تكوف ؟ فقاؿ  إني أقر بعجزي اآلف خبرني 
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نفوس عالية 
إبراهيم عيسى 

والشمس حمت بواد غير وادينا البدر غاب وما غابت ليالينا 
يا لوعة الشوؽ أذكيت الجوى فينا  والشوؽ يميب في األضالع أفئدة  
ييـ المر ألوانا وتسقينا تسؽكيؼ األحبة باتوا خمؼ قضباف 
يحيي الجراح ويغتاؿ الشرايينا  والقيد ينيش في غؿ معاصميـ  

موجاتو السود تجتاح الزنازينا واستوطف البرد في أضالعيـ ومضت 
حينا بثمج وفي جمر الغضا حينا والحر يخمفو بالنار فانقمبوا 

ا والداء يفتؾ باألحشاء سكيفال زاد ال ماء واألشواؾ مضجعيـ 
بئس الدواء نجرعو ويردينا أما الدواء فإف الكي أولو 

والدمع راود في صمت مآقينا لما وقفت بباب الدار أرقبيـ 
طيؼ األحبة باألخبار يأتينا أغمضت عيني واستنومت منتظرا 

والميؿ يعشؽ في قرب المحبينا والطيؼ جاء و ما أحاله مف طيؼ  
يخرج مف فيو رياحينا والريح قد قاؿ مبتسما والشمس ىامتو 
ىؿ بعد ذاؾ صروؼ الدىر تحنينا إنا سجدنا لرب الخمؽ إيمانا  
ف غمت أيادينا ال تحسبف قيود الجسـ تحبسنا  تسمو النفوس وا 
والجند باتوا يخافوف المساجينا فالسوط ذؿ وقيدنا قيودىمو 
في كؿ حاؿ ترانا نخدـ الدينا إفرادنا خموة والجمع مدرسة  

رغـ التنوع ذات الحضف يؤوينا جمعنا أخوة فترى   مف كؿ طيؼ
أو بالعداوة ذاؾ الصوت يغرينا ما كاف فينا لباب الشر مفتاح  
والنوـ ييرب مف أجفاف شانينا فالحب بات قرير العيف مبتسما 

نور يبدد أوىاـ المضمينا ما ساؿ مف دمنا نور يزيننا 
د المالعينا تمؾ الكتائب تصطاكـ مرة وىميـ بددت وانتشرت 
إف كاف ذاؾ غدونا في أىالينا لـ تنسنا فسعت بالعز تخرجنا 

عبد العزيز رأت قبمي وياسينا  أو طاؿ مكثي فنعـ المكث في دار  
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شموع العزة 
محمد المدلل 

 

إلى أولئؾ فخر السادة النبؿ األمؿ  و إلى أولئؾ نور الفجر 
 في غاية السبؿ  يبغوف شأو العالإلى الذيف مضوا في كؿ مكرمة   
والذؿ خيـ باآلىات والعمؿ دارت كؤوس المنايا حوليـ تبعا 
في كؿ معضمة في السجف مف جمؿ يكابدوف األسى في كؿ نائبة  

والظمـ ينصب باألىواؿ مف وجؿ ذاقوا المرار في غياىبيـ  
في وجو طائفة األقزاـ كالجبؿ  لكنيـ في ثبات راسخ صمدوا 

وما بتميتـ مف البموى عمى ثكؿ  ثيكـ وصبا واهلل ما أدر ىؿ أر
ذلت جبابرة الطغياف كالخمؿ أـ أفتخر بشموع العز في زمف 

والصبر محمدة لمواثؽ البطؿ أما معاناتكـ هلل موئميا  
أبشر بجنة رضواف بال ممؿ هلل در جماؿ طاب منبتو  

فأي عار عمى الكفار واليمؿ  أنت المعالي ولألقراف مفخرة  
بالحؽ جرما وقد ساروا عمى زلؿ فحشوا خطأ في الفعؿ وارتكبوا إذا أ

وقد غدوا في دنايا التيو والفشؿ  بؿ إنيـ في فناء الذؿ منزليـ  
أنتـ مف قمبكـ في األعصر األوؿ  لكنكـ في عناف المجد مسكنكـ  

حتى يظموا كما األعالـ بالشعؿ  تاريخ أمتنا سجؿ مناقبيـ  
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  الجامعة االسالمية

أحمد عيسى  
 

 للجهـادالمعانـي فينا وتحطمت  الفـؤاد      أدمي  قد  للعز واحًة يا 
 يرتـادالعـال  في عٍز صوت يا  ينحِن     لم  شامٍخ علٍم صرح يا 
 واإلنشـادالعلـم رضعت وبها  زرتهـا      المبانـي أحلى يا قدس يا 
 واألوالدالخيـر  عرفـت  وبها  أحببتهـا      التـي  الحـق طيبة يا 

 ِسعـادأياما وعشت فيه وقرأت  وزرتـه      المكتبات  مبنى وعرفت 
 روادمع المظلة إلى الجلوس أحلى  وما      صحبي مع الرحالت أجمل ما 
 العبادفي تباكى من حزنا مات ما  تتحجـري      وال جودي مقلتي يا 

 الجوادالجرح وتفتح اد الفؤتضني  والدموع      األحبة صرح يا أبكيك 
 البعادبعد  معشوقتي  يا سأموت  الهـوى      في التأني حتى أستطيع لن 

 الحيـادفي طويالً تبقى بأن تقنع  فال      شعبي يا الصلح جهود ماتت 
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 ...من هنا مروا 

أحمد عيسى  
 

... مف ىنا مر التتار 
مف ىنا مروا 
... انحرؽ مف مبنى طيبة المي 

مف مبنى قدس المي انسرؽ 
أو  زىؽ ... وال غيرة ...كاف حقد ىو 

كاف خوؼ منا وال تدمير لمقواعد مف قمؽ 
ىاد صرح عممي مش معامؿ لمورؽ 

وانحرؽ   أعمىمش كيماوي يا حقد 
مف خوفو منكـ انفمؽ  إيرانيوال جيش 

يخرب بيوتكـ الكذب صار خصمة فيكـ 
ميمؾ وابتعد خد ز أرنبيال يا واد يال يا 

مف ىنا شفت التتار 
وبعد ساعات النيار 

أكواـ الدمار  اسابو
كتبوا عمى الحيط العتيؽ 
كانوا ىنا جيش التتار 

مف ىنا مروا 
انجروا ومف ىنا 

مف ىنا مر التتار مف ىنا مروا 
ومف ىنا فروا 

شمة مش فالحيف في المدرسة 
يا حسرتي يا أحمى وأفخـ مكتبة 

لثقافة واألدب فييا قريت عف العمـو وا
القصائد والمعارؾ والخطب  أحمىفييا قريت 
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فييا كتبت أبحاثي 
وشفت تفسير التاريخ والتحدي والغضب 

غضبتي  أوصؼمش قادر 
الذىب مش عارفة انو العمـ أغمى مف 

مش عارفة ميف آخرتيا راح ينحرؽ وسط الميب 
فيف الغضب ..  فيف األدب

ار حتى يحرر غزة مف جيش التت مكةفيف جند 
مف غير عقؿ 
انتو كماف 

يا جيش مغولي صنعتو تدمير 
يا جيش رئيس الوطف 

الرئاسة حرس 
... شفتو  النياردة شو انكتب في المنتدى 

بقصر الرياسة  
مف ىنا انسموا 
 مف ىنا فروا
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 ة اإلسالميةالجامع 
 

" أبو أسامة " أحمد شيخ العيد 
 
 

حرار رأيتيا صرحا تعانؽ األرأيتيا شامخة بعد الدمار 
بوابؿ الحقد والحرؽ بالنار أيادي الخبث قد عبثت بيا 
مفتوح ألبناء فمسطيف األحرار بوابة العمـ العظيـ وقمبيا  

وأصبحوا قادة في العمـ وصد العدو الغدار تتممذوا عمى أيادي الطير بيا 
وصفؽ لمف قاـ بأفعالو الغدار بني صييوف بارؾ تدميرىا  
أنا حالـ وتائو األفكار  أـىؿ ىذا حصؿ حقيقة ؟  

وأردوىا خاربو أحالميـ أشرار  بني جمدتنا تطاولو تجاوزوا عمييا 
ىي عامرة ىي صامدة ىي شامخة 

بأبناء فمسطيف األحرار 
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 الفمتان

محمد العرجا 
 

حكينا مف زماف  
الفمتاف طرح رماف 

خمينا نحكي شوي شوي 
بدناش جناف 
قدامنا ميف  
عشاف فالف 

الـز تنقاؿ   كممة الحؽ
شمة كممنجية  
صاروا زعراف 
عمى ميف  

ع ابف شعبؾ يا عرياف 
الكالـ فشالف  

فالف  زيا بف الجيا
ضعنا في الفمتاف  
نسونا القضية  

شبعنا ىتفات رنانة  
ودعايات 

زي ما بدىـ حركونا 
نا تالقبضة صارت قص
نسينا القضية قبمتنا 

عشاف ىيؾ انتيت اخوتنا 
  باعوا القدس والالجئيف

راحت أرضنا لمتوطيف  
عشاف ميف  

 ما بدنا نمـو فالف 
وال نرمي المـو عمى عالف 
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أصميا فكرة تفريؽ 
مش فكرة لمتوفيؽ  

بدناش نحكي فصيؿ صاؿ  
وفصيؿ ماؿ 

تعالوا لننزع فتيؿ الفمتاف 
نقضي عمى الفمتاف  

لنعيش بأماف 
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