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ي:ا ص:ان:ع ال:ثورة ...ي:ا ق:ائ:د ال:ثورة  ...ي:ا س:يد ال:ثوار  ...نس:تميحك ع:ذرا ً إن ك:نا ن:توق:ف ال:يوم ل:رث:اء
أن:فسنا ألن:نا ن:أب:ى أن ن:رث:ي ال:رم:ز ال:ذي ل:ن ي:موت .وإن أذن ل:نا ال:قدي:سون وال:صدي:قون والشه:داء
أن نس::ترق م::نهم ب::عض اللح::ظات ك::ي ن::تخاط::ب ف::ي ح::ضرة روح::ك ،ف::اع::لم ع::لم ال::يقني أن::ه م::ا دام
ف ::ينا ش ::ري ::ان ي ::نبض ،ف ::إن األم ::ور ل ::ن تس ::توي اال ك ::ما أردت وأوص ::يت وه ::تفت وأك ::دت .ف ::كما ل ::م
يقرون بأن الثوابت التي رسمت ستبقى هي الثوابت.
يختلف أحد عليك طوال املسيرة ،فالجميع ّ
ي::ا م::ن ح::يرت ال::عبقري::ات ف::ي ه::ذا ال::عال::م ق::بل وب::عد رح::يلك! ي::ا ص::ان::ع ال::كرام::ة ف::ي أرض ال::كرام::ة
ف ::ي وق ::ت ع ::زت ف ::يه ل ::ألم ::ة ك ::رام ::ة! وأن ::ت ي ::ا ف ::ارس ب ::يروت ،أك ::د ل ::رف ::اق درب ::ك ه ::نال ::ك ف ::ي ال ::فردوس
األع:لى م:ن أم:ثال ال:شيخ أح:مد ي:اس:ني وع:بد ال:عزي:ز ال:رن:تيسي وي:حيى ع:ياش وأب:و ع:لي م:صطفى
وف::تحي ال::شقاق::ي وحس::ني ع::بيات وراس::م ح::الوة وآي::ات األخ::رس ودالل امل::غرب::ي ومح::مود امل::غرب::ي
ومح:مد ال:درة واي:مان ح:جو وأب:و إي:اد وأب:و ج:هاد وك:ل ال:ذي:ن ن:ضرع ال:ى اهلل أن ن:لحق ب:رك:بهم ،أك:د
:كل ول:ن ي ّ
ل:هم أن ش:عبك ،ش:عب ال:جباري:ن ،ل:ن ي ّ
:مل ف:ي ح:مل ال:رس:ال:ة ال:تي جس:دت ع:لى م:دى أك:ثر
من أربعني عاما متتالية ،متفانيا اال لنفسك ومتجردا اال من ايمان وعزيمة وإصرار ال تلني.
أي:ها ال:فدائ:ي ال:ثائ:ر ،ت:مام:ا ك:ما أن:ك ب:كوف:يتك وب:زت:ك ال:عسكري:ة وب:ندق:يتك وب:هام:تك امل:رف:وع:ة ج:بت
األرض ب:مشارق:ها وم:غارب:ها ت:رف:ع اس:م فلس:طني م:ن م:حفل ال:ى م:حفل ب:عد أن ك:ان ن:سيا م:نسيا،
ف:واهلل إن:نا مل:تيقنون ب:أن:ك ،ب:حكم زه:دك وورع:ك واخ:الص:ك ،س:تكون خ:ير رس:ول وخ:ير رح:ال:ة وخ:ير
موحد ومسترحم لنا عند اهلل في السماء.
ف ::كيف ال ،وأن ::ت م ::ن ص ::نعت م ::ن ع ::دم ال ::نكبة وال ::لجوء ه ::وي ::ة! وك ::يف ال ،وأن ::ت ك ::امل ::ارد ال ::عمالق م ::ن
خ::ندق ال::ى خ::ندق ك::ال::بوص::لة! وك::يف ال ،وأن::ت ال::خبير ال::ذي ت::حول م::ن ح::صارك مه::زل::ة! وك::يف ال
وب:: :عكس م:: :ا رس:: :موه واب:: :تدع:: :وه م:: :ن ق:: :تل ج:: :بان ،ت:: :بقى أن:: :ت ،أن:: :ت امل:: :سأل:: :ة .ف:: :رح:: :يلك وإن دغ:: :دغ
ع ::واط ::فهم ،ف ::ان ::ه ل ::م ي ::رح ::هم .وإن ك ::ان ب ::إم ::كان ::هم أن يس ::تحضروك أو يس ::تنسخوك رم ::زا مج ::ددا
للسالم ،فإنهم لن يتوانوا أن يفعلوا.
ف::كيف ال ،وم::ا ي::خادع::ون أن::فسهم ب::ه م::ن ازاح::ة ل::لعقبة م::ن ال::طري::ق ،ان::ما ه::و الس::راب ب::عينه .وان
اع:تقدوا أن:هم أزاح:وا ال:عقبة ال:كأداء م:ن ط:ري:ق الس:الم ،ف:اع:لم أن:هم ب:دؤوا ي:درك:ون أن:هم ب:فعلتهم،
قد ازاحوا السالم نفسه من الطريق .فأنت التوازن وامليزان ،وأنت كنت وتبقى املرحلة.
اي ::ها ال ::جبل ال ::عات ::ي ع ::لى ال ::ري ::اح ،ل ::م ي ::تغير ال ::كثير ب ::ني األم ::س وال ::يوم .ف ::كما ظ ::للت ال ::قائ ::د رغ ::م
ان ::وف ::هم ،ف ::ي لح ::دك ت ::بقى ال ::قائ ::د .روح ::ك ت ::طارده ::م م ::ن زق ::اق ال ::ى زق ::اق ،وت ::ضيق ع ::لى رق ::اب ::هم
ال ::خناق .ن ::م ق ::ري ::ر ال ::عني ان اس ::تطاع ال ::نوم ال ::يك س ::بيال  .ف ::لن ي ::غير اح ::د ف ::ي ال ::ثواب ::ت .ف ::أن ::ت
ب:رح:يلك ،ل:م ت:بق ول:م ت:ذر  .ط:وق:ت ال:خصوم ول:م ت:عتقهم .ف:من س:واك زف:ته امل:الئ:كة ف:ي ث:الث ق:ارات.

غ ::ير مس ::بوق ف ::ي ح ::يات ::ك ! وب ::امل ::ثل ،غ ::ير مس ::بوق ف ::ي ارت ::قائ ::ك ! ول ::يس م ::نا م ::ن س ::يمنحهم ص ::ك
البراءة من دمك .ومن منا ستغمض له عني قبل ان نستجلي الحقيقة ،كل حقيقة النيل منك.
أب:ا ع:مار! أب:ا الشه:داء! أب:ا األب:طال! ي:ا ب:اع:ث األم:ل ال:دف:ني ! ي:ا م:وق:ظ األح:الم م:ن ق:لب ال:سنني !
ي:ا م:شعل ال:ثأر ! إنّ:ا ال ن:لني ! ع:لى ي:دي:ك أص:بحنا ال:رق:م ال:صعب ب:عد أن ك:ان:وا ي:نادون:نا الج:ئني !
أب:ا ع:مار! ي:ا م:ن ب:عون اهلل ف:ي ال:كرام:ة ان:تصرت ب:الس:تة ع:لى الس:تني ! ي:ا م:ن ص:مدت ف:ي ب:يروت
ب::عكس ج::يوش::نا ال::تي م::ا اح::تملت م::ن األي::ام س::تة ،ول::كنك ص::مدت ان::ت ث::مان::ني ! وع::ندم::ا خ::رج::ت
ك::نت م::رف::وع ال::جبني .م::ا ت::خاذل::ت ! م::ا ت::نازل::ت! م::ا ج::ثوت! وم::ن ه::نا ،ج::اء ق::رار ال::غدر م::ن األع::داء
ألن ال:: :ذل وع:: :رف:: :ات ل:: :يس ب:: :ينهما ل:: :قاء ف:: :ي فلس:: :طني .أب:: :ا ع:: :مار! وأن:: :ت ف:: :ي ال:: :ثرى ال:: :ذي ع:: :شقت
وأح ::ببت .ن ::عاه ::دك ب ::أن ي ::كمل أش ::بال ::ك امل ::شوار ،وأن ي ::واص ::لوا وي ::صلوا ال ::درب ال ::ذي ب ::دأت وأن
يمسكوا بالعلم الذي رفعت واألمل الذي بعثت.
أب::ا ع::مار! ط::وب::ى ل::ك م::ع الشه::داء واألن::بياء .ط::وب::ى ل::ك ف::ي ج::نات الخ::لد ،ي::ا م::ن ف::تحت ل::نا ب::اب
ال:جهاد واب:عدت:نا ع:ن ط:واب:ير االس:تجداء .ط:وب:ى ل:ك م:ن ك:ل ش:هيد ،م:ن ك:ل ج:ري:ح ،م:ن ك:ل أس:ير،
م:ن ك:ل أم ث:كلى ف:قدت وح:يده:ا ع:لى م:ذب:ح فلس:طني ،م:ن ك:ل أرم:لة ق:دم:ت زوج:ها ف:داءا ً لفلس:طني،
م ::ن ك ::ل ي ::تيم ض ::حى ب ::أب ::يه ح ::با لفلس ::طني .أب ::ا ع ::مار! أرادوك أس ::يرا أو ط ::ري ::دا أو ق ::تيال .ول ::كن
هيهات هيهات ! تماما ً كما أردتها ها أنت شهيدا ،شهيدا ،شهيدا.
أب ::ا ع ::مار! ن ::م ق ::ري ::ر ال ::عني .ف ::نحن ع ::لى خ ::طاك س ::ائ ::رون .ول ::ن ن ::تنازل او ن ::تهاون ف ::ي ح ::قنا ال ::ذي
ض ::حيت م ::ن أج ::له م ::هما ج ::علوا ال ::كالم م ::عسوال وامل ::ال م ::بذوال وال ::ذل م ::طلوب ::ا .فخ ::طاك خ ::طان ::ا،
وصمودك صمودنا .وأنت جبلنا الذي ال يلني.
اب ::ا ع ::مار! ن ::عاه ::دك أن ن ::جعل م ::ن فلس ::طني اس ::ما ورم ::زا ل ::كل غ ::ال ون ::فيس ،وم ::ن ت ::راب ال ::قدس
وسادة لكل دفني.
أب ::ا ع ::مار! العه ::د ه ::و العه ::د ،وال ::قسم ه ::و ال ::قسم أن ال ت ::لني ل ::نا ق ::ناة ح ::تى ي ::رف ::ع ال ::علم ش ::بل م ::ن
األش:بال او زه:رة م:ن ال:زه:رات ع:لى م:ساج:د ال:قدس وك:نائ:س ال:قدس وأس:وار ال:قدس  .العه:د ه:و
العه::د وال::قسم ه::و ال::قسم أن ال ن::كل وال ن::مل ح::تى ن::صلي ف::ي ال::قدس ،ح::يث ت::كون م::عنا ب::روح::ك
وح:يث س:يكون جس:دك ال:طاه:ر م:عنا ف:ي ث:رى ال:قدس ال:طهور .إن:هم ي:رون:ه ب:عيدا ً ون:راه ق:ري:باً ،وإن:ا
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