
 

( ابو نزار(  كلمة ا.خ صخر حبش 

 في الذكرى السنوية ا.ولى

 لتأبE اDجاهد الراحل نجيب ا.حمد

 ..من اين تجيئ الكلمات

ما شباب  شيخ اـل مات  ما  ير..  ابو مـن مات  ما  ؤكد ان نجـيب ا4حـمد  لن وـي هذا يـع زاخر   .. . ..   والحـشد اـل
مة حول عـت الدفع وا4ندفاع ـت تالق. فـقوة  قوة ا4ستمرار وا4صرار عـلى اـل مس  عـاً نـل حن جمـي  .مات فـها ـن

 .الغياب الى توهج في الحضور وتغسل يأس ا4مل الواهي بشعاع العمل الجدي الواعي

 ..   من رمانه وبقلب زاخر با4يمان كان يراقب كيف تغيب الشمس، فا4رض التي تمتد امامه على الرحب
الى جذورها  اقدامها وـب غوص ـب يض. وـت حر ا4ـب بامواج الـب الذهبي لحـظة ا4صيل  شعرها  لل  سعة. لتـب واـل
اعماق اnغطس، هي كل فلسطt. هي بئر العطش اذا لم تتوحد كل عناصرها ليكون اnاء.. وتكون الحرية.

 .وتكون الديمقراطية

 ... ..   وتهب رياح الثــورة ومyمح عز الدين القسام تتجذر في اعماق ا4رض وصار الشجر وصار الحجر
بة.. يتـفجر كاـلسهم وقد مل ـعناق اـلقوس يتـطلع ـنحو اـلشمس ، لم ـنسغ الوـث  . ..في ارجاء منـطقة جـنt يلـم
 .. ..والفتى نجيب ا4حمد ابن الخامسة عشره يعبر معترك الدم ويتشح بكوفية عاشق لون القمح لنكتشف

 .حقيقة انها.. قبل و4دتها كانت فتح

 . .. ..   ويتنقل كان.. كبركان من زنازين ا4حتyل البريطاني الى زنازين ا4حتyل ا4سرائيلي وفيما بينهما
في ثــورات امتـنا العربـيه اnجـيدة  وساند  شارك  صميم  حتى اـل كان قومـيـاً  كل مـكان  في   .كان يـحارب 
 . .جناحيها اnشرقي واnغربي وكان يحب العراق ويحب العراقيt فقد ادرك باnمارسة العملية كيف بقيت
 ( )جنt عربية ، فقد شارك مع الجيش العراقي في تحريرها ، بعد ان سقطت ماكو اوامر تحت بساطير
 . .الضباط ا4حرار وقد nس لحظتها كيف تعانقت ا4رض والشمس، كانت فلسطt وجها يحط عليه البراق

tمعطرة بشذا الياسم tالجي tوفي ذروة العشق اصبحت القدس تغر العراق ، وكانت جن. ... 

 .من تل الذهب الى تل الزعتر

 .   سهمان ينطلقان من افق اللوز الى مخاض ا4نبعاث ومع عبير الحرية اnثير، كان ابو منير يتوضأ كل
 . . ..صباح بسحابة الهم الفلسطيني يتنقل بt الزنزانة الرطبة وقاعة البرnان الرحبه ظل هو.. هو وفي قلبه

 خارطة كالسكt اسمها فلسطt وفي عينيه شعاع يعرج نحو ا� ونحو القدس.

في جرد خـطوة  هي ـم عودة  ما زال ، وان اـل يدرك ان ا4حتyل  كان  عاد،  يوم  كبرى     و4 اـنسى فرحـته اـل
كان الوطن ، ـحيث  الى  سفر  لى اـل كان ـيصر ـع الرأس  في  ية  من عمـل شافى  بل ان يـت  .ـمشوار ـنضال ، وـق
 . ..هناك بكل هواجسه واحساسه وجوارحه وكان حوله ابناؤه الشباب يحثونه على مراعاة وضعه الصحي

واشجار قواوير  هى عـهد اـل قد انـت مل والعـمل ، ـل ناديكم هـناك ا4 ماذا تفعـلون هـنا ا4رض ـت  .. .. . ..وانفـجر 
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مق ا4رض في ـع جذرة  تون مـت اشجار زـي ر.اريدكم  قواوـي في ا4صص واـل تألق  ازهاراً ـت اريدكم  نة 4   .الزـي
 .. .الفلسطينية زيتونا مباركـاً اصله ثابت وفرعه في السماء

 ..   فلتطمئن با4ً يا ابا منير ولتقر عينـاً. فقد كانت رغبتك هي طموح الشباب ، وهم ا�ن على ا4رض ومع
عن وما  غب ـي لم ـت وانك  هم ،  تزال بيـن انك 4  ؤكدون  وهم ـي هدي  يد وـحسني وـم وعزام وعyم ووـل ير  ا4رض مـن
 ..بالهم او بالنا واننا على العهد والقسم باقون ..وان كل محاو4ت العدوان والطغيان لحرف اnسار وتعطيل
 . ..الخيار الوطني سيبوء حتما بالفشل وعلى صخرة صمود شعبنا العظيم وامتنا العمyقة وبقيادة حركتنا

وستقوم دولـتـنا الفـلـسطينية اـnـستقلة" سنكمل اـnـشوار  ابو ـعـمار  حبـيـبك   " ..وسلطتنا ومنظمـتـنا وأخـيـنا 
 ... .وعاصمتها القدس الشريف القدس اnباركة باسرع مما يعتقد اnتفائلون

 لك ولكل شهدائنا الرحمة

 وهنيئـاً لك في عليE مع الصديقE وا.نبياء

وهنيئـاً لنا ^نكم . تزالون معنا وفي قلوبنا
 حتى نلتقي

 وانها لثورة حتى النصر

2


