
 

 

 

 ، أحمد سعدات المناضلالرفيق فلسطين،   ة لتحرير  عبي األمين العام للجبهة الش  

 ، االحتالل في سجون   األسرى البواسل   ولعموم   لك    والثورة   صمود  ة التحي 

  ك لإلطمئنان  رسالت  دنا في ، وج  الجراح    نلملمُ  نا ونحنُ سماح إدريس، لكن  نا األعز  رفيق   لقد فُجعنا برحيل  

ك  ل. وشهادتُ فعبال قول  ال  نُ قر  قدوة، تُ   ا، وقائد  علين   سماح، عزيز   ، كما وصفت  مواساة. فأنت    عليه خير  

  العالم"   ة حول  ري وللقضايا التحر   ة  ه العربي ت  وألم   ه  ا لقضايا شعب  ا منتمي  را جذري  "مفك    بوصف ه  في سماح،

تز    شهادة. هي  بألف   إلم  الوفاء    ا وإصرارا  عزم    ال  دنا  وتسخير  رث  ل   على  في خدمة  نا وعمل  قول    ه    نا 

 . فلسطين

هيد  الش  و  جورج حبش  للعظيمين، الحكيم    بيل  الن    ت من الرث  رف  غ    ة  ضالي سماح الن     مسيرة    ا أن  ليس خفي 

ت  ة، كان مة المرحلي ال المساو   ة  الجذري  المقاومة   من نهج   لهُ ، بما تمث   ة  م الصلب  كُ قيادت   . وأن  غسان كنفاني

 ا.  لنا جميع   إلهام  و فخر   صدرُ موهي ، لديه   وتقدير   عجاب  إ  محط  

نا الغالي، عرفناكُم أنتم األسرى األحرار    ،ونحنُ  ْت بفقيد  ، وفي محنة  المرض  التي ألم  أعضاء  الحملة 

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

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

العزيز  منك    رفيقنا  نضال نا  يا  في  ُل  نعو   وعليك   نتأس ى،  وبك   وأمال ،  ودفئ ا،  وإرادة ،  عزما ،  ُد  نتزو 

 وثورت نا. 

، وثبات ك  على المبادئ  التي بذلت  لها نفس ك.  ، وآالمك  ، لنُبل ك   فألُف وردة  وتحي ة  لك 

نا"، وعهُدنا لك وألسرانا البواسل  إذا تخل ينـ ا عن فلسطين  كانت وصي ةُ سماح األخيرةُ: " ،  تخلينـا عن أنفس 

، سنبقى عند حسن  ظن  كُم بنا، قلب ا واحدا، وإرادة  واحدة ، ونضاال    ، وفي كل   محفل  نقولُه بأعلى الص وت 

دا  في مسيرة  تحرير  األرض  والنسان.   واح 

 في لبنان  "حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل

 ٢٠٢١ديسمبر -من كانون األول السادسبيروت، في 


