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�أنطون �سعاده...
�أيها الحا�ضر فينا كماء الحياة
} د .منير مهنا
وما زلنا ن ّعلق العيون على وهج إيمانك ونسير إليك.
وأنت في مبتدأ الزمن فاتحة
وما فتئنا نصعد أول الفجر جيالً بعد جيلَ ،
القيامة.
وأنت على
نحا ُر بعد سبع وستين سنة من خجل التاريخ كيف نالقيكَ ،
صباح كامل الشروق ،ونداء ألجيال لم َّ
يكف توقها لتصغيك.
ما أنت ،ثغ ُر
ٍ
نسأل َك الطري َق فتدلنا بوصلة عينيك إلى فراشات الضوء ...وبال ترد ٍد
نتبع َك عشقا ً للنور ،ونستلهم َك وع��دا ً ويقينا ً ألمة ترفض أن يكون قبر
التاريخ مكانا ً لها تحت الشمس.
يا سعاده...
أيها الطاع ُن بموتك في الثامن من تموز تنين الظالم ،نحتفيك فاديا ً دم َك
بالشهادة ألجل سوريا .وأنت القائل الصادق المِصداقُ في قولك والفعل:
«...حتى الدماء التي تجري في عروقنا عينها ليست ملكا ً لنا ،إنما هي
وديعة األمة فينا متى طلبتها وجدتها».
يا سعاده...
أيها الحاضر فينا كماء الحياة ،والمنه ُل مذ كان لم يزل ثابت الصفاء في
بيان الحق ،والمنهج على صراط وافر الوضوح لمن أبصروك وتبصروا.
والحقيقة في معنى اإلنسان خروج من عالم الذات الدائرة على ذاتها
ومن أجل ذاتها ،إلى عالم الذات المتفاعلة بذاتها مع كل ذات.
والسبي ُل ثق َة المؤمنين بأن الحياة صراع من أجل األفضل ،وذاك قدر
المنتصرين.
يا معلّمي...
جدار ُة االنتماء إليك ال يأتيها من لم يفقه حكمة الثامن من تموز ،لحظة
كان الباطل كله يصارع الحق كله ،فكانت وقفة الع ّز التي ال تنحني لذ ّل وال
ناح على ما
تهين،
َ
فأفقدت الموت بوقفتك وشموخك زهو صالفته حتى َ
أستباح.
يا زعيمي...
أنت الداللة ومن َك تعلمنا ما نقرأ.
َ
نقرأ لغة العقل إماماً ،ولغة الوعي كشفاً ،ولغة المقاومة جهادا ً وشهاد ًة
ولغة البطول ِة فدا ًء وشجاع ًة ،ولغة الثقافة تميّزا ً وإبداعاً ،ولغة الحق ثباتا ً
وإص����راراً ،ولغة الخير عطا ًء وب���ذالً ،ولغة الجمال نفوسا ً ترتقي فوق
نوازعها ومثالبها لتكون في ثالوث الوعي وال��وج��دان والعمل من أجل
س��وري��ا ،التي ال مصلحة تعلو ف��وق مصلحتها ،وال لغة إال لغة حياتها
وعزّها وانتصارها .فهذه هي لغة الحياة التي علمتنا.
وعدنا لك في ذكرى الثامن من تموز ،ذكرى الفداء والشهادة ،أن نبقى
على ال َق َسم ،وأن يظ ّل هتافنا مدويا ً قوالً واحداً :لتحيا سوريا.

جذوة �سعاده

الزعيم المده�ش

} سيزيف السوري
اللوح األول
رصاص
ٌ
يشقّ
السحر
َ
مالئك ٌة
تل ّوح بمناديل سود
شوقٌ
يتبدّد في فنجان قهوة
ورغب ٌة بعد األخيرة
لرؤية زوجته وريحاناته الثالث
ال تريد أن تنام
رفضوا للم ّرة الثالثة
عندها ...قال الكاهن
دارت دمع ٌة وحيدة
وسط زوبعة الرجولة
لكنّها ...مثله
أبت أن تسقط
قال الكاهن ...اعترف
السوري الذي رأى
قال ...أنا
ّ
*****
اللوح الثاني
«ه���ا أن���ا واق����ف أط��ل��ق��وا ال��ن��ار فال
أخاف الرصاص وال الموت
ال ّ
عيني»
تغطوا
ّ
«إ ّنه القانون»
«أنا أحترم القانون»
«اجثُ »
«أريد أن أموت واقفاً»
«إ ّنه القانون»
«أنا أحترم القانون»
حصىُ ...تع ّذب ركب ًة
ً
(ي��ط��ل��ب أن ي��زي��ل��وا ال��ح��ص��ى من
جندي ليزيل
تحت ركبته ،يقترب
ّ
الحصى ...يشكره ،يقولها ثالث
م ّرات!).
شكراً...
أنا أموت
فباق
حزبي
أ ّما
ٍ
أبناء عقيدتي سينتصرون
وسيكون ف��ي انتصارهم انتقا ٌم
لي

شكرا ً ثانية...
ٌ
صدغ
اختزل الفكر والتاريخ
يتفتّت
رصاص
ٌ
وعيني
اخترق صدري
ّ
شطر روح سوريا
وشرخ مهجته
تش ّظت رئته
سقط النصل بغار ح ّراء
تناثرت يده اليسرى
دقّ اليهود المسمار األخير
تدلّت رأسه ...لكنه لم ينح ِن
شكرا ً ثالثة...
لم تكتمل
تبكي ر ّبة الفجر ...أورورا
ر ّبة العدالة العمياء ثيميس تغمض
عينيها
يسوع ...يترك الخشبة
متأخرا ً
ّ
يصحو الله
ال ّرصاص خلّد ابتسامة المعرفة
قبلها بقرون...
بصاق اليهود على الكفن ...خلدّ
ابتسامة األلم
ر ّب���م���ا ك���ان أي���ض���ا ً أل���م ال���ي���أس...
واالنعتاق
*****
اللوح الثالث
وبين الصحو والمنام
بين الرؤيا والظالم
سوريا...
كان يختزل التاريخ...
والزمن
ّ
يلتف نابض نارٍ ...زوبع ًة
لقد آن األوان
هذه الم ّرة أيضا ً
ليفتدي المعرفة بالدماء
م��ع أ ّن���ه ك��ان ي��ع��رف ...أ ّن���ه عصر
اليهود والعربان
*****
اللوح الرابع
سوريا...

رفيقي

} عبد الحليم ح ّمود

} اعتدال صادق شومان

م��ده��ش ه���ذا ال��رج��ل! ج��م�� َع ال��ف��ك��ر ب��ال��ن��ض��ال ،وص����والً إل���ى مرتبة
االستشهاد في سبيل قضيته وعقيدته.
أنطون س��ع��اده ،مبدع من ه��ذه ال��ب�لاد ،غ��رف من تاريخها ،ونسج
ثوبا ً من فالسفتها ،وع ّمر صرحا ً من تلك الحضارة الضاربة في عمق
الزمن.
من ذاك ال��ع��رزال في الشوير را َك��م ال���رؤى ،وح��دّد الهدف ،ومشى
بخطى واثقة نحو فلسفته السورية القومية االجتماعية ،وسار خلفه كث ٌر
م ّمن آمنوا بعقيدته التي تشبههم .ولهذا السبب انسابت أفكاره في سياق
طبيعي نحو مستق ّر لها مهيّأ الستقبالها .ولذلك ،ك ّل من ولد في سوريا
ّ
قومي شاء أم أبى ،ومهما كانت العقيدة التي اختارها.
الطبيعية هو،
ّ
في طفولتي ،أذكر أ ّنني تعرفت إلى الحزب عبر ابن ع ّمتي علي نوفل،
السيميائي األحمر
الذي كان يعلّمنا رسم الزوبعة .وكنا نفرح بهذا الرمز
ّ
ال��ذي يأخذ حركة الدائرة المتح ّركة ،بشفرات ح��ادة عاصفة .سنوات
م�� ّرت قبل أن يستشهد علي نوفل في حرب نيسان  1993في جنوب
لبنان ،وعلى مذبح القضية التي آمن بها ،وض ّد العد ّو الذي يهدّد حاضر
بالد الشام وماضيها .أجل ،األفكار التي يرويها الدم القاني ،هي سلسلة
من األرواح التي تأخذ شكل السهم العابر نحو هدفه :إشهار «الهوية» في
زمن العولمة واندثار الهويات.

أ ّي���ا ً ك��ان��ت المِحن واألزم����ات ال��ت��ي اعترضت وتعترض مسيرة
حزبنا ،ف���إنّ ال��ج��ذوة ال��ت��ي أشعلها س��ع��اده ف��ي النفوس ل��ن يخبو
أواره��ا .واآلمال الحلوة التي زرعها في العقول والضمائر ستؤتي
ثمارها مهما طال الزمن وطال الصراع ،متسلّحين بمبادئنا القومية
االجماعية التي كفلت توحيد اتجاهنا ،واضعين في هذا الصراع ك ّل
ّ
متخطين فوضى
سالمتنا ومصالحنا ،وك ّل ما نملك في هذا الوجود،
المقاصد الشخصية واألعمال االعتباطية ،من أجل مصلحة الحزب
وال��غ��اي��ات القومية ،مضطلعين بكامل مسؤولياتنا مهما تباينت
الحاجات أو تصادمت .اليوم ،وأمام ما تتعرض له أمتنا ،إنّ الموقف
مهيب ،ألننا أمام الوطن والتاريخ وجها ً لوجه.
لقد وضع الزعيم رسالته أمانة في قلوبنا وعقولنا ووجداننا .آمن
بنا أ ّمة مثالية ومعلّمة وهادية لألمم .وآمنّا به معلّما ً وهاديا ً لألمة.
رسخ السوريون القوميون
وبهذا اإليمان ،ومن وهج استشهادهّ ،
االجتماعيون أعرق مدرسة في االستشهاد على مساحة الوطن كلّه.
بطولة تزغرد ومهجة تستشهد ،يطاردون الطغيان ،من فلسطين
انطلقوا إلى روابي ميسلون ،يحلّقون أبطاالً نسوراً .وفي حضرة
النسور يصمت القلم ويعلو الحدو:
الجرح ينطق يا ف ُم
ودم الفدى يتكل ّ ُم
فاسكت ...فإنك ،إن
تكلّمتِ الزوابع ...أب َك ُم!

قدوة الأحرار
} سمير حماد

ملحمة الفداء
نو ٌر وحضار ٌة
نا ٌر وحديد
كنعاني
اث ٌم
ٌّ
أبجدي ٌة وعبيد
يبتسم
يبتلع مرارة البسمة
يم ّر شريط التاريخ الصدئ:
موا ّد
خام ...لصنع اآللهة
بذور الحضارة التائهة
أنكيدو ...تمدّنه ...بنت هوى
األفعى تسرق نبتة الخلود
م��اذا ك��ان غلغامش يريد أن يرى
أكثر بخلوده؟!
الحكماء السبعة يضعون أسس
أسوار أوروك
أس��ود آش��ور الرابضة على كتف
الفرات ...تتح ّفز
سبي اليهود
شريعة أورنامو
يسلّمها اإلله شمش لحمورابي
م������� ّرت ق��������رونٌ م����ن اإلن���س���ان���ي���ة
والرخاء
ثم كان عصر اليهود
من وقتها
انتهى مجد اإلنسان
وبدأ مجد الشيطان
*****
اللوح الخامس
سوريا...
أليسار تلقي بنفسها في المحرقة
ل��ت��ن��ق��ذ ك���رام���ة ق��رط��اج��ة وتتابع
سلسلة الفداء
حرب طروادة الفينيقية
يتش ّرد مهزومها في سهول روما
ي����ك���� ّون م����ع ال���ب���دائ���ي���ي���ن ش��ع��ب��ا ً
سيدعى ...الرومان
ش���ع���اره ال���ق��� ّوة وال��ب��ط��ش ونهر
العسكر
يقاتل معلّمه األ ّول
وعلى الشاطئ اآلخر
عين هاني بعل

وحيد ًة ...مثل هاني بعل
تنتظر ما لن يأتي
تنتظر أسياد قرطاجة
أسياد سطح الماء
وعلى هذا الشاطئ
بيد أبنائها
تنتهي أسطورة قرطاجة بالخلود
والدمار
وأرضها مفلوح ٌة بالملح والمجد
والعار
*****
اللوح السادس
سوريا...
ٌ
سيف يسحب آخر خلجة
آخر خيطٍ ٍّ
دماغ
غض من خيطان
ٍ
حاك الزمن القادم
نحن قتلة ك ّل شي ٍء جميل
نحن قتلة األنبياء
ح��ت��ى األدي������ان ال��ت��ي ت��ص��ع��د من
األرض إلى السماء
اغتيل نبيّها يشكر من دفنوا س ّر
األشياء
بعد ألف عا ٍم
خشبتي الصليب
يحضرون
ّ
ّ
ليوشونهما بالذهب
ّ
ل����م����اذا إذن ي�����وش�����ون ال��ج��س��د
بالمسامير والدماء؟
دماؤه تنطق الخشب األص ّم
حب يستحيل لد ّم
ك ّل ٍّ
أي رجا ٍء في إصالح هذا العالم؟
ّ
*****
اللوح السابع
سوريا...
محطم ٌة تنزف تاريخا ً
ّ
ج ّر ٌة
امرأ ٌة تغتصب من آالف األعوام
سمعت صراخها ...فأعدموني
*****
اللوح الثامن ،الثامن ...من ت ّموز
سوريا...
رصاصة الخالص قالت
كفى!
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ما بين مولد سعاده مطلع آذار  ،1904وجريمة إعدامه فجر  8تموز
 ،1949كانت سوريا تتح ّرك على الجمر .من عثمانية تج ّهز للرحيل،
ينصب نفسه وصيّاً ،ومعاهدة مجرمة
فرنسي ـ
واستعمر
ّ
إنكليزي ّ
ّ
«سايكس بيكو» ما نزال نشهد ذيول خرابها إلى اآلن ،ووعد إنكليزي
مشؤوم بإقامة وطن لليهود في فلسطينّ ،
تمخض عن دولة صهيونية
طردت الشعب الفلسطيني وأحلّت مكانه يهودا ًأ ُ ِ
حضروا من أربع جهات
األرض .ترافق هذا كلّه ،مع تبعية كاملة لدولتَي االستعمار فرنسا
وبريطانيا .ك ّل هذا عاشه أنطون سعاده ،المواطن الشغوف بسوريا
العظيمة ،دارس ومعلّم الفلسفة واللغات ،وكاتب الرواية والنقد األدبي،
والسياسي األمهر .و في هذه الحقبة المتأججة من التاريخ السوري
وأحس بالخطر الذي تتع ّرض له
المعاصر ،وضع إصبعه على الجرح
ّ
سوريا .فانتفض فاضحا ً خطر الصهيونية و«سايكس بيكو» ،معتبرا ً
أنّ الصراع بيننا وبين اليهود «ال يمكن أن يكون فقط في فلسطين بل
في ك ّل مكان حيث يوجد يهود .إن مصيبتنا بيهودنا الداخليين أعظم
من بالئنا باليهود األجانب».
وقد رأى سعاده أن خطر اليهود «ال ينحصر في فلسطين ،إنه خطر
على الشعب السوري كلّه ،ولن يكتفي اليهود باالستيالء على فلسطين،
ففلسطين ال تكفي إلسكان ماليين اليهود».
وقد اعتبر الزعيم سعاده أن فلسطين «هي جزء من األمة السورية
تنص على إنهاض العالم العربي أجمع».
التي تحمل رسالة ّ
اعتقلت سلطات االستعمار سعاده أكثر من م�� ّرة لتشكيله خطرا ً
على وجودها ،بتهمة تشكيل جمعية س ّرية واإلخ�لال باألمن العام،
واإلض��رار بأمن الدولة .حيث ألكمل كتابه األشهر «نشوء األمم» في
السجن .أما جريدة «النهضة» التي أنشاها عام  1937فقد استقطبت
المثقفين وال��ن��خ��ب ال��ش��اب��ة وشكلت خ��ط��را ً على ع��م�لاء االستعمار
والوصاية ،فأعيد اعتقاله من جديد ،مكتسبا ً هذه الم ّرة شرف معاداة
الفئات واألحزاب االنعزالية له ولحزبه.
كان سعادع يباهي ويفاخر بانتمائه الحضاري إلى سوريا العظيمة
في مواجهة التنين الصهيوني االوروبي «نحن أمة كم من تنّين قد قتلت
في الماضي ،ولن يعجزها أن تقتل هذا التنين الجديد ...نحن أمة قوية
عظيمة بمواهبها غنية بمواردها المادية وأنشطتها الروحية.»...
وما تزال عبارته الشهيرة ترنّ في أذن ك ّل سوري شريف «إن لم
تكونوا أنتم أحرارا ً من أمة ح ّرة ،فح ّريات األمم عار عليكم» .كما أشاد
بالتضحيات واالستشهاد في سبيل األمة السورية وبالشهداء العظماء
قائالً« :إن أزكى الشهادات شهادة الدم .شهداؤنا هم طالئع انتصاراتنا
الكبرى .قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا فقد فرضت حقيقتها على هذا
نحب الموت
نحب الحرية .و ّ
نحب الحياة ألننا ّ
الوجود ولن تزول .إننا ّ
متى كان الموت طريقا ً إلى الحياة».
لقد أش��ار الزعيم سعاده إل��ى خطورة االقتتال الديني والتعصب
الطائفي ،والضرر الذي يلحقه باألمة والخطورة التي يتمخض عنها
فقال« :إن اقتتالنا على السماء أفقدنا االرض .كيف يمكننا أن نربح
األرض ونحن نقتتل على السماء .إننا حين نربح األرض نربح الجنة».
عندما ع��اد سعاده إل��ى بيروت ع��ام  1947من جولته على فروع
الحزب في الخارج ،وجد حشدا ًهائالً في استقباله .فأصدرت الحكومة
قرارا ًباعتقاله في أعقاب هذا االستقبال الكبير ما لبثت أن ألغته خوفا ًمن
العواقب .لكن المواجهات العلنية بدأت بين الحزب وأعدائه الداخليين،
وص��درت ق��رارات بحظر الحزب ومنع االجتماعا ت العلنية .أخيراً،
وبعد استقبال حسني الزعيم له في دمشق ،سلّمه للسلطات اللبنانية.
(وفق صفقة سياسية مخجلة) .في  7تموز عام  ،1949سارعت الدولة
اللبنانية إلى محاكمته محاكمة ص َورية ،وأعدمته فجر  8تموز .1949
رح��م الله الزعيم أنطون س��ع��اده ،الشخصية التي ق�� ّل مثيلها في
تاريخنا السوري المعاصر .استشهد في مثل هذا اليوم وت��رك إرثا ً
نضاليا ً عظيماً .ك��ان ق��دوة للمناضلين الشجعان والمعلّمين األفذاذ
األحرار المستعدّين للشهادة والتضحية حين يكون االستشهاد طريقا ً
نحب
نحب الحياة ألننا ّ
للحياة الح ّرة الكريمة .أليس هو من قال« :إننا ّ
ونحب الموت متى كان الموت طريقا ً إلى الحياة»؟!
الح ّرية.
ّ

} عماد منذر
إذا يا رفيقي ما رددنا المواجعا
إلى صدر عا ٍد رافعين الزوابعا
نكون رزحنا تحت فهم العقيدة
التي قد علت بنياننا والصوامعا
أليست بالدنا قديما ً تجاوزت
صعابا ً بأبطالٍ تصدّوا المطامعا
علينا مه ّماتٌ أنيطت بنا على
بقلب تولّعا
يمينٍ حفظناه ٍ
زعي ٌم هدانا نهض ًة عند جنّ ٍة
تساوي وجودا ً كاد لواله ضائعا
فيا أ ّم ًة ارثي شهيدا ً مكلّالً
بغا ٍر وشربينٍ لنص ٍر تض ّوعا
أسير فلسطين الشجاع المواقف
ينادي الرجاالت البواسل التج ّمعا
ٍ
موقف ينهي صراعا ً يساعد
على
عد ّوا ً كثيرا ً ما بالنا التصدّعا
رفيق ثائ ٍر قد تجاهل
فهل من
ٍ
عد ّوا ً سقانا الموت ،أحيا المنازعا؟
رفيقي لمن نشكو شقاقا ً ونحن إن
حصدنا ثمارا ً من دمانا تشبّعا
السيوف نضرب
بكم غاي ٍة بتنا؟ بأي ّ
الوهن فينا؟ ث ّم نشكو التف ّرعا
إذا يا رفيقي من األنا ال مف ّر هل
سيأتي سوانا ناصرا ً النحن رافعا؟
على أرضنا نسي ٌم يداوي جروحها
فمن زارها حبّاً ،لطفا ً ّ
تبضعا
ومن زارها غدرا ً يعاني مرار ًة
توازي حريقا ً في دما ٍء تموضعا
متى جاءنا زه ٌر رددنا بقبل ٍة
متى صابنا ه ٌّم جمعنا األصابعا
دروب مشيناها رفيقي تعاكس
ٌ
األماني فال نص َر تفادى التر ّفعا
وال راية مرفوع ًة دون ساري ٍة
وال محن َة تم ّكنت من مصارعا
على ك ّل ركنٍ يركن الموت شاخصا ً
إذا ما صددناه معسنا ضفادعا
توسد النقاء المالمس
شهي ٌد ّ
شفاها ً تج ّرعت دموعا ً مطاوعة
تبسم حين تسقي ترابك
رفيقي ّ
دما ًء وأمعن تقطع الموت باضعا!

ت ّموز ...عبق ال�شهادة
} رحاب زيدان
اس��م��ع ...إنها رص��اص��ات الغدر ال ي��زال أزي��زه��ا يسكن «الرملة
البيضاء» لتذ ّكر التاريخ أ ّنهم اغتالوا رجالً بحجم أ ّمة .فبين صخب
ال��ح��دث وخ��ج��ل ال��ت��اري��خ ،ك���ان س��ع��اده ي��ق��ف أم���ام ال��ش��ه��ادة واثق
قوي العزيمة صلب االرادة ،مؤمنا ً أنّ الحياة كلّها وقفة ع ّز
الخطوات ّ
فقط.
فكر كسر وحشة الموت وخاطب أجياالً على م��دى عقود .فكلّ
اجتماعي ،ليؤ ّكد لمن راهن
قومي
سوري
يوم يولد سعاده داخل ك ّل
ّ
ّ
ّ
على اغتياله أنه فقط اغتال جسداً ،وأحيا فكرا ً تتولّد منه نهضة تهزم
الموت و َمن وراءه.
سجل سعاده للتاريخ وصيّة ال تزال كلماتها تسكن عقل ك ّل من
ّ
عرف فكره وقلبه ،فهو الذي قال تلك ليلة« :أنا ال يه ّمني كيف أموت،
بل من أجل ماذا أموت .ال أع ّد السنين التي عشتها ،بل األعمال التي
ن ّفذتها .هذه الليلة سيعدمونني ،أما أبناء عقيدتي فسينتصرون،
وسيجيء انتصارهم انتقاما ً لموتي ،كلّنا نموت ،ولكن قليلين منّا
يظفرون بشرف ال��م��وت م��ن أج��ل عقيدة .ي��ا خجل ه��ذه الليلة من
التاريخ ،من أحفادنا ،من مغتربينا ،ومن األجانب ،يبدو أن االستقالل
الذي سقيناه بدمائنا يوم غرسناه ،يستسقي عروقنا من جديد.»...
سعاده كان أ ّول السائرين على درب النهضة مراهنا ً على أننا أبناء
حياة ،نموت لتحيا أ ّمتنا بع ّز ونصر .فتموز الذي سقاه الزعيم بدمائه
تح ّول إلى زوبعة غمرت ك ّل الشهور وك ّل األيام .تالميذ سعاده على
درب��ه س��ائ��رون ،مؤمنين مدافعين ،فهم كما زعيمهم يلبّون نداء
األرض ويسقون النصر من الدماء التي في عروقهم.
من الشام والعراق إلى فلسطين ولبنان ف��األردن ،عبق الشهادة
يسكن األرواح والبيوت .يعانق نجوم السماء ،يجعل من ك ّل قطرة
دماء نوا ًة لنهضة ته ّز التاريخ وتكتب فجرا ً جديداً.
استشرف سعاده تاريخنا الحاضر ،ورس��م لنا األخ��ط��ار التي
تواجه أ ّمتنا .فما كان أمام أعداء هذه النهضة إال أن اغتالوه ،معتقدين
أنهم بموته سيتم ّكنون م��ن ه��ذه األم��ة ويقضون عليها حضار ًة
وشعباً .ول��ك��ن ،ه��ا ه��و س��ع��اده ال��ي��وم ينتصر بنسوره المرابطين
على الجبهات ،يرسمون خريطة جديدة معبدة بالوعي ومنتصرة
بالحق.
ها هو ت ّموز جديد يقبل على هذه األمة الحيّة ،يجدّد العهد لسعاده
أنّ أبناءه الذين خطابهم يوماً ،باقون على نهجه وخطاه .وأنّ نصرهم
سيأتي انتقاما ً لموته وموت ك ّل شهيد دفع دماءه ذودا ً عن هذه األ ّمة
التي تستحق الحياة.

