
 

 

 

 الرفيق المناضل جورج عبد هللا،

ة  سماح إدريس، ولو أن روحه المناضلة والثوري   نا األعز   رفيق    من فراق    ، وما زلنا في لوعة  إليك    نكتب  

فيما  والجذري  تبارحنا  لم  وة  ونفعلنفكر  العاشق    .نقول  والملتزم    فهو  الر    لفلسطين    األخير    مق  حتى 

 األسرى البواسل.    وعلى رأسها مناصرة   ،حرير  الت    بمسيرة  

  األسرى  رسائل  ت  . لقد كان هه ورفاق  ولدى عائلت    هووجدان  سماح    في قلب    من وقع  طي ب    ك  لرسالت    كم كان  

ثاء   ، وكلمات  األخيرة    ه  ام  في أي  وأغلى وسام    عون   أفضل   سماح إلى    الذي رافق   العشق    كانت طائر   الر  

 األخير.   مثواه  

ت    المرض    ، وفي محنة  الحملة    أعضاء    ونحن     أنتم األسرى األحرار  معرفناك  نا الغالي،  بفقيد    التي ألم 

تتسل  أكثر  موعشقناك    أكثر   الن  القضبان    ن وراء  م    ليلة    كل    لون  ،  ف   تحتر  تطمئن  ، مثل فراشات     ون  ور، 

 األولى.  الصباح   م مع تباشير  إلى زنازينك   ، ثم تعودون  القلوب    في جمر   علينا، تنفخون  

األسير  أي   ك  نعاهد   يلين    والعزم    الصلبة    اإلرادة    يا صاحب    ،البطل    ها    مسيرة    استكمال  على  ،  الذي ال 

ن  شريف    ر   ح    وخطى كل     على خطى سماح وخطاك    ضال  الن      و  ألن . لن  ة  المحق    تك  قضي   صرة  ، و على 

  ، وكي نلتقي  ك  وأهل    ك  وأرض    ك  الى وطن    كي تعود    ،أسرك    فك   ب  مطالبة  ال  من أجل    والعالم    لبنان  في    هدا  ج  

 وكلمة.  فينا روحا   اكن  الس   ، وأنت  ا لوجه  وجه   بك  

 نا. نا وثورت  في نضال   ل  نعو    نتأس ى، وعليك   ، وبك  ا، وأمل  ، ودفئ  ، وإرادة  عزما   د  نتزو   منك  

 . كنفس  لها    التي بذلت   على المبادئ   ك  ، وثبات  ، وآالمك  ك  لن بل  ، لك    ة  وتحي  وردة   فألف  

لنا  نا"، وعهد  ا عن أنفس  ـا عن فلسطين تخلينـ  ين : "إذا تخل  سماح األخيرة    ة  كانت وصي  ،  لك وألسرانا البواس 

  ، ونضاال  واحدة   ا واحدا، وإرادة  م بنا، قلب  ك  ظن    ، سنبقى عند حسن  محفل   ، وفي كل   وت  ه بأعلى الص  نقول  

 واإلنسان.  األرض    تحرير   في مسيرة    دا  واح  

 في لبنان  "حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل

 ٢٠٢١ديسمبر -من كانون األول السادسبيروت، في 


