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تنديد وا�سع باالغتيال� :سيزيد عزيمة المقاومين لهزيمة العد ّوين االرهاب ّيين «الإ�سرائيلي» والتكفيري
بحزن ممزوج بالغضب واإلب��اء
والفخر ،نعى لبنان عميد األسرى
المحررين سمير القنطار الذي ارتقى
شهيدا ً بغارة «إسرائيلية» غادرة
ليل أول من أمس على مبنى سكني
في منطقة جرمانا بريف دمشق.
وأصدر مكتب العالقات اإلعالمية
في حزب الله بيانا ً جاء فيه« :عند
الساعة العاشرة والربع من مساء
يوم السبت (أول من أمس) أغارت
طائرات العدو الصهيوني على مبنى
سكني في مدينة جرمانا في ريف
دمشق ،ما أدّى إلى استشهاد عميد
األس���رى اللبنانيين ف��ي السجون
اإلسرائيلية األس��ي��ر ال��م��ح� ّرر األخ
المقاوم والمجاهد سمير القنطار،
وعدد من المواطنين السوريين.
تغ ّمد الله تعإلى شهيدنا العزيز
وجميع الشهداء برحمته الواسعة
وأسكنهم فسيح جناته مع األنبياء
والصدّيقين».
كما نعاه شقيقه الزميل بسام
القنطار ،وق��ال« :بع ّز وإب��اء ننعى
استشهاد القائد والمجاهد سمير
القنطار ،ولنا فخر انضمامنا إلى
قافلة عوائل الشهداء بعد  30عاما ً
من الصبر في قافلة عوائل األسرى».
ويُشيّع الشهيد القنطار اليوم
االثنين الساعة  3.30ع��ص��را ً في
روض��ة الحوراء زينب– الغبيري،
حيث ينطلق موكب التشييع من أمام
حسينية روض��ة الشهيدين ،التي
يبدأ تقبّل التعازي والتبريكات فيها
بدءا ً من الساعة .2.30
وكانت فتحت أمس أبواب مج ّمع
المجتبى اإلمام الحسن في الضاحية
الجنوبية لتقبّل التعازي.

لحود

و ف���ي ردود ال��ف��ع��ل ،استنكر
الرئيس إميل لحود في بيان ،اغتيال
القنطار بواسطة ط��ائ��رات العدو
«اإلسرائيلي»« ،الذي سجنه لسنين
مديدة ،وهو يقوم بواجبه الوطني
وال��ق��وم��ي العربي ف��ي ال��دف��اع عن
الشعب العربي المقاوم ض ّد اإلرهاب
التكفيري».
ورأى أنّ «العدو «اإلسرائيلي»
يُثبت مرة ثانية أنّ إره��اب الدولة
وإره��اب التكفير هما وجهان لعملة
واح��دة ،وأنّ استباحة أرض لبنان
وسورية والعراق واليمن إ ّنما هي
استباحة مخطط لها لضرب الخط
المقاوم على مساحة الوطن العربي،
ف�لا ي��ب��ق��ى ل�لأم��ة ال��ع��رب��ي��ة نبض

حياة وتدخل قضية العرب األولى،
فلسطين ،في غياهب النسيان».
وأض��اف« :أرادن��ي الشهيد سمير
القنطار إشبينا ً لزواجه بعد خروجه
إلى الحرية من سجون العدو بفعل
العمل المقاوم وحنكته ،وها أنا اليوم
أح��زن بقدر ما أع ّ
تز بشهادته ،كما
قدر هذا الرجل المناضل أن يُمضي
حياته في ظلمة السجون ويُنهيها
باكرا ً في ظلمة القبور .إنّ لبنانك
ومقاومتك وأ ّمتك تفخر بك شهيدا ً
أبديا ً في سبيل الحق ال��ذي تذكيه
دماء األح��رار وتضحياتهم .إنّ أ ّمة
فيها أبطال كسمير القنطار لن تنطفئ
شعلتها .سأذكرك أيها الشهيد البطل
ما حييت».

جنبالط

وق��ال رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط« :بمعزل عن
التباينات في الموقف السياسي
حيال األزم��ة السورية ،فإ ّننا ُندين
استهداف المناضل سمير القنطار
ب��غ��ارة «إسرائيلية» ف��ي جرمانا،
ما أدّى إلى استشهاده» ،الفتا ً إلى
أنّ «الشهيد القنطار ك � ّرس حياته
لمواجهة االحتالل «اإلسرائيلي»،
وأمضى عقودا ً في زنزانات االعتقال
م��ن دون أن ي��ت��راج��ع ع��ن مواقفه
ومبادئه ،ثم خرج إلى الحرية أكثر
إيمانا ً
بالتوجهات السياسية التي
ّ
عمل في سبيلها».
وتقدّم جنبالط من أسرة القنطار
بالتعازي ،مؤ ّكدا ً أنّ الشهيد «سيبقى
رم���زا ً م��ن رم��وز النضال والصمود
والحرية».

أرسالن

واعتبر رئيس الحزب الديمقراطي
اللبناني طالل أرس�لان ،أنّ الشهيد
القنطار «ف��خ��ر للمقاومة ولبنان
وال��ع��روب��ة ال��ت��ي آم���ن ب��ه��ا ،ودف��ع
حياته من أج��ل قضيتها المركزية
فلسطين».
وقال« :إ ّنه لمن القدر أن يكون هذا
الشهيد البطل من أهل الجبل الذين
زادهم اليوم ع ّزة أن ينض ّم ابنهم إلى
قوافل شهداء المقاومة وفلسطين.
أتوجه منك يا سماحة السيد حسن
ّ
نصرالله بفقدان ابنك سمير المقاوم،
الذي ناضلت أ ّوال ً من أجل تحريره
وتكريمه ق��ائ��دا ً م��ق��اوم �ا ً مجاهدا ً
موثوقاً».
�وج��ه أرس�ل�ان بالتعازي من
وت� ّ
ذوي سمير وآل القنطار ومجتمع

االسد مستقبالً القنطار بعد تحريره
المقاومة اللبناني والعربي ورفاق
سمير من األسرى المحررين ،وأهل
الجبل كافة.
وأعلن الحزب أنّ وفدا ً منه تقدّمه
مدير الداخلية في الحزب لواء جابر،
قدّم واجب التعزية بالشهيد القنطار،
في مج ّمع المجتبى  -السان تيريز.
ورأى النائب م��روان حماده أنّ
«إق��دام «إسرائيل» على هذا الفعل
اإلجرامي في جرمانا اآلمنة ما هو إلاّ
استمرار للنهج «اإلسرائيلي» القائم
على القتل والغدر والتدمير ،والذي ال
ب ّد يوما ً من أن يُحاكم ويُدان ويُنتقم
منه .فيد العدالة ،أرضية كانت أم
سماوية ،غير قاصرة ،ودماء سمير
س��ت�لاح��ق «إس��رائ��ي��ل» ح��ت��ى ي��وم
القيامة».
واع��ت��ب��ر ع��ض��و ك��ت��ل��ة التنمية
والتحرير النائب قاسم هاشم ،أنّ
استشهاد القنطار ورف��اق��ه «يحتم
االن��ت��ب��اه إل���ى ال���ع���دو األس��اس��ي
الصهيوني «اإلسرائيلي» لتحديد
البوصلة الحقيقية للخطر الدائم
والداهم الذي يستهدف العرب ،كل
العرب ،بل اإلنسانية جمعاء ،والذي
ال يتوانى عن صناعة اإلرهاب ودعمه
بكل أنواعه وألوانه وأشكاله».

منصور

ورأى ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ع��دن��ان
منصور ،أنّ اغتيال الشهيد القنطار
«المقاوم لدولة االحتالل الصهيوني

مع السيد نصرالله خالل احتفال النصر عام 2008
ما هو إلاّ وصمة غ��در وإج��رام على
جبين دول���ة ال���ع���دوان المؤقتة،
وبرسم كل المتخاذلين من األذلاّء
العرب المهرولين لمساكنة دولة
العدوان ،والتطبيع معها».
وس���أل« :م��ا ال���ذي ننتظره من
دول��ة اإلره��اب والقتلة والمجرمين
الصهاينة التي ُتمعن في ارتكاب
الجرائم المستمرة بحق األحرار في
العالم ،وال سيّما في فلسطين ولبنان
وسورية والعراق ،وغيرها؟».
وختم« :سيبقى سمير القنطار
ج��س��را ً لكل األح����رار والمقاومين
للعبور إلى فلسطين كل فلسطين،
وإن طال الزمن».

كرامي

ورأى ال��وزي��ر ال��س��اب��ق فيصل
كرامي ،أنّ «المناضل سمير القنطار
نال مجدا ً ثالثاً ،مجد االستشهاد على
يد العدو «اإلسرائيلي» في هذا الزمن
العربي األسود ،أ ّما مجده األول فهو
صموده أسيرا ً في سجون االحتالل
ثالثين عاما ً لم يضعف فيها ولم
يهن ،ولم يستسلم».
وق���ال« :ك���ان م��ج��ده ال��ث��ان��ي أنّ
اسمه اقترن بأكبر هزيمة سياسية
وعسكرية عرفتها «إسرائيل» العام
تأسست».
 2006منذ ّ
وتوجه كرامي بأح ّر التبريكات
ّ
إل��ى المقاومة وآل القنطار ورف��اق
سمير»

بد�أ �شبابه منا�ض ًال من �أجل فل�سطين
و�أنهاه بال�شهادة في �سبيلها
ول��د الشهيد سمير القنطار في
ب��ل��دة عبيه ال��ع��ام  .1962اﻟﺘﺤﻖ
ب��م��ع��س��ك��رات ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .وﺗ ّﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ
ﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻫﻮ ﻭﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺭﻓﺎﻗﻪ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ األﺭﺩﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺴﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ
ال��م��ح��ت��ل��ة ،ﺣﻴﺚ أﺛﻨﺎﺀ
ّ
أُﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ جهاز
ال��م��خ��اب��رات األﺭﺩﻧﻴﺔ بتاريخ 31
كانون الثاني  .1978قضى القنطار
ثم
 11شهرا ً في السجن األردن��يّ ،
أُفرج عنه في  25كانون األول 1978
بشرط عدم دخوله األردن ثاني ًة.
ﻋﺎﺩ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺻ ّﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻬﺎﺭﻳﺎ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ 22
ﻧﻴﺴﺎﻥ  ،1979والتي أﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أم��ي��ن ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ،ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺩ ّﺭﺑﻪ
ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻴﻮﺳﻒ.
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  22ﻧﻴﺴﺎﻥ  1979ﻧ ّﻔﺬ
ﻋﻤﻠﻴﺔ «ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ»
ﻣﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﻤﻦ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻫﻢ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
أﺻﻼﻥ ،ﻣ ّ
ﻬﻨﺎ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ،ﻭأﺣﻤﺪ
األبرﺹ ،ﻭﻛﺎﻥ القنطار ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .اﺧﺘﺮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺭﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻭ اإلسرائيلي ﻭﺗﺮﺳﺎﻧﺔ
أﺳﻠﺤﺘﻪ ﻣﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻃﺊ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻﻮﺭ ﺑﺰﻭﺭﻕ ﻣﻄﺎﻃﻲ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ
ﻧﻮﻉ (ﺯﻭﺩﻳﺎﻙ) ﻣﻌﺪّﻝ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺳﺮﻳﻌﺎ ً
ﺟﺪﺍً ،ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻧﻬﺎﺭﻳﺎ ،ﻭأسر ﺭﻫﺎﺋﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ «اإلﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ» ﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺘﻬﻢ
ﺑﻤﻘﺎﻭﻣﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
«اإلسرائيلية».
ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ المجموعة ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ
ﺣﻮﺍﺟﺰ األسطول ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ األميركي
ﻭأﺧﻔت ﺍﻟﺰﻭﺭﻕ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺍﺩﺍﺭ ﻭﺣﺮﺱ
ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ .ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺠﺮﺍ ً ﺑﺪﺃﺕ
ﻤﺮﺕ ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘ ّ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ،ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
إﻟﻰ ﺷﺎﻃﺊ ﻧﻬﺎﺭﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ
أﻛﺒﺮ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﺿﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ
ﻘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣ ّ
ﻭﺧﻔﺮ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺍإلﻧﺬﺍﺭ
ﻘﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ،ﻭﻣ ّ
«اإلﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ» .ﺍﻗﺘﺤﻤﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
إﺣﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ
ﺍﻟﺮﻗﻢ  61ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﺟﺎﺑﻮﺗﻨﺴﻜﻲ،
ﻭﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﺛﻨﺘﻴﻦ،
ﻭﺍﺷﺘﺒك الفدائيون ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻊ
ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻭﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ إﻟﻰ
ﻣﻨﺰﻝ ﻳﻤﻠﻜﻪ آﻣﻮﻥ ﺳﻴﻼﻉ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﺷﺘﺒﻚ
أﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺷﺮﻃﺔ
«إﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ» ﻓﻘﺘﻞ ﺍﻟﺮﻗﻴﺐ ﺍﻟﻴﺎﻫﻮ

صالح

ونعت األمانـة العامـة للمؤتمـر
العام لألحـزاب العربيـة الشهيد
ال��ق��ن��ط��ار «ال����ذي اغ��ت��ي��ل ف��ي س��اح
الجهاد على أرض دمشق العروبة
وهو يواجه العصابات التكفيرية
التي تستهدف سورية واألمة جمعاء
ج�� ّراء غ��ارة صهيونية غ��ادرة بعد
حياة حافلة نذرها لمقاومة العدو
الصهيوني ،أمضى منها ثالثين عاما ً
في سجون االحتالل ما كسرته وال
النت شوكته ليخرج ويُكمل الطريق
حتى لحظة استشهاده».
وقال األمين العام للمؤتمر قاسم
صالح ،في بيان« :إنّ األمانة العامة
للمؤتمر العام لألحزاب العربية التي
تقف مع المقاومة اللبنانية بقيادة
حزب الله إيمانا ً منها بأنّ المقاومة
خيار استراتيجي لألمة في مواجهة
المحتل على أيّ أرض عربية كانت،
ترى أنّ اغتيال الشهيد القنطار هو
خسارة ،ليس لحزب الله فحسب،
ول��ك��ن��ه خ��س��ارة للبنان ولمحور
المقاومة بمجمله».
أض���اف« :ون��ح��ن إذ نثق بحزب
الله وبالسيد أمينه العام والمقاومة
وجماهيرها ،فإ ّننا نؤ ّكد مجدّدا ً دعمنا
وتأييدنا الدائم للمقاومة اللبنانية،
وبالقدر ال��ذي ُندين فيه الجريمة
اإلرهابية النكراء ،فإ ّننا واثقون بأنّ
بوصلة المقاومة التي لم تتص ّرف
(التتمة ص )4

وفد من «القومي» ّ
يعزي ِبا�سم حردان والقيادة الحزبية

ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﻥ ﻳﺼﺪّﻗﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ أﻭ
ﻳﺘﺼ ّﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ».

مهنا :ا�ست�شهاده عالمة م�ضيئة
ّ
ومحطاتها الن�ضالية
في تاريخ المقاومة

أحكام االحتالل

ف��ي  28ك��ان��ون ال��ث��ان��ي ،1980
حكمت المحكمة «اإلسرائيلية» على
القنطار بخمسة مؤبّدات مضافا ً إليها
 47عاماً ،لتصل مدّة حكمه إلى 542
عاماً ،إذ اعتبرته مسؤوال ً عن موت 5
أشخاص ،وعن إصابة آخرين.
سـجل القنطار
خالل فترة سجنه
ّ
ك��ط��ال��ب ف��ي ال��ج��ام��ع��ة المفتوحة
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» بتل أب��ي��ب والتي
تستخدم طريقة التعليم عن بُعد.
في أيلول  ،1998منحت الجامعة
المفتوحة للقنطار درجة بكالوريوس
في األدبيات والعلوم االجتماعية.

 ...وعاد إلى لبنان

القنطار مقاوما ً منذ نعومة األظفار
ﺷﺎﻫﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻣﻌﻠﻮﺕ.
ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
أﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﺭﺓ «اإلﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ» ﺩﺍﻧﻲ
ﻫﺎﺭﺍﻥ ﻭﺍﻗﺘﺎﺩﻭﻩ إﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ.
ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺣﺎﻭﻝ ﺳﻤﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺭﻕ
حيث استشهد ف��ي ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ
أﺣﺪ اف����راد ال��م��ج��م��وع��ة ،ﻭأُﺻﻴﺐ
آخ��ر ﺑﺠﺮﺍﺡ ﺑﺎﻟﻐﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻥّ ﺳﻤﻴﺮ
أُﺻﻴﺐ ﺑﺨﻤﺲ ﺭﺻﺎﺻﺎﺕ ﻓﻲ أﻧﺤﺎﺀ
ﺟﺴﺪﻩ ﻛﺎﻓﺔ ،ﻭﺑﻌﺪ أﻥ ﺍﺳﺘﻘﺪﻣﺖ
ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺩﺍﺭﺕ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ
بعدما احتمى سمير ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ،
ﻭﻧﺠﺢ ﺑإﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ «ﺍإلﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ» ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ

ﻳﻮﺳﻒ ﺗﺴﺎﺣﻮﺭ ،الذي أُصيب ﺑﺜﻼﺙ
ﺭﺻﺎﺻﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﺪﺭﻩ لكنه ﻧﺠﺎ
ﺑأﻋﺠﻮﺑﺔ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺳﺘﺔ ﻗﺘﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻫﺎﺭﺍﻥ ،ﻭ12
ﺟﺮﻳحاً.
فيما استشهد اث��ن��ان م��ن أف��راد
المجموعة ﻫﻤﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ أﺻﻼﻥ
ﻭﻣﻬﻨﺎ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻭﺍﻋﺘﻘﻞ ﺍﻟﻘﻨﻄﺎﺭ
ﻭأﺣﻤﺪ األﺑﺮﺹ الذي أُﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍحه
ع��ام  1985ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ
ل��ل��أﺳﺮﻯُ ،ﻧﻘﻞ األﺳﻴﺮ ﺍﻟﻘﻨﻄﺎﺭ
ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺰﻑ ﺩﻣﺎ ً إﻟﻰ ﺷﺎﻃﺊ ﻧﻬﺎﺭﻳﺎ
ﻟﻠﺘﺤقيق ﻣﻌﻪ ﺣﻮﻝ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧ ّﻔﺬﻫﺎ ﻭأﻫﺪﺍﻓﻬﺎ.
وتع ّرض أثناء ذلك للتعذيب الذي
وصفه بأ ّﻧﻪ «أﺷﺒﻪ ﺑﻘﺼﺺ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ

تم اإلفراج عن القنطار يوم األربعاء
ّ
 16تموز  ،2008بعد حوالى 30
عاما ً من االعتقال ،في صفقة تبادل
بين حزب الله والكيان «اإلسرائيلي»
بعد مفاوضات غير مباشرة بينهما،
وأسفرت عن اإلفراج عنه وعن أربعة
أس��رى لبنانيين من أف��راد الحزب
تم أسرهم في حرب  ،2006وجثث
ّ
 199لبنانيا ً وفلسطينيا ً وآخرين
في مقابل تسليم ح��زب الله جثث
تم
الجنديين «اإلسرائيليين» الذين ّ
قتلهم في عملية «الوعد الصادق»
في تموز .2006
ك��ان باستقبال قنطار واألس��رى
اللبنانيين في مطار بيروت الدولي
العديد من الشخصيات اللبنانية،
في مقدّمهم رئيس الجمهورية آنذاك
ميشال سليمان ،رئيس المجلس
النيابي نبيه ب ّري ،رئيس الحكومة
فؤاد السنيورة والوزراء ،وعدد كبير
من الن ّواب.
وأقام حزب الله احتفاالت كبيرة
للمح ّررين بدأت في منطقة الناقورة
قرب الحدود مع األراضي المحتلة،
واستكملت ب��م��ه��رج��ان ض��خ��م في
ملعب الراية في الضاحية الجنوبية.
وألقى األمين العام لحزب الله حسن
نصر الله كلمة ترحيب بالمح ّررين،
كما ألقى القنطار كلمة.
واصل القنطار نضاله في صفوف
ال��م��ق��اوم��ة ح��ت��ى اس��ت��ش��ه��اده أول
م��ن أم��س م��ع ع��دد م��ن المواطنين
السوريين في غ��ار ٍة «إسرائيلية»
غ��ادرة استهدفت مبنى سكن ّيا ً كان
حي الحمصي في جرمانا
بداخله في ّ
بريف دمشق.

جانب من الوفد القومي في تقبل التعازي أمس
ق���دّم وف��د ق��ي��ادة ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي التعازي باسم ال��ح��زب ورئيسه
النائب أس��ع��د ح���ردان إل��ى ق��ي��ادة ح��زب الله
والعائلة باستشهاد عميد األس��رى المح ّررين
المناضل سمير القنطار.
الوفد الذي ترأّسه نائب رئيس الحزب توفيق
ضم العميدين وائل الحسنية ومعن حمية،
مهناّ ،
عضو المجلس األع��ل��ى عاطف ب��زي ،عضوي
المكتب السياسي بطرس سعاده ووهيب وهبة،
ورافق الوفد القيادي أعضاء هيئة منفذية المتن

الجنوبي جان أبو عبده ،حافظ يزبك وإيهاب
المقداد ،ومجموعة من القوميين.
وق��د ص � ّرح مهنا ق��ائ�لاً :إنّ استشهاد عميد
األسرى المقاومين البطل سمير القنطار عالمة
مضيئة في تاريخ المقاومة ومحطاتها النضالية،
وإ ّني باسم الحزب السوري القومي االجتماعي،
رئيسا ً وقيادة ومناضلين في الوطن واالغتراب،
أحيّي روح��ه وأرواح الذين استشهدوا معه،
وأتقدّم من سماحة السيد حسن نصرالله ومن
ق��ي��ادة المقاومة وم��ن عائلة الشهيد وسائر

الشهداء ،بأصدق تحيات الع ّز.
أضاف مهنا :الشهيد سمير م ّثل عنوانا ً مقاوما ً
يؤ ّكد على جوهر الصراع القومي ض� ّد العدو
اليهودي الصهيوني .ومقاومته منذ أن وقع في
األسر وحتى استشهاده ،كان عنوانها ،فلسطين،
كما لبنان ،كما الجوالن.
وختم :إنّ االستشهاد في سبيل قضية عادلة
ومح ّقة ،هو حياة في ذاك��رة األم��ة والمجتمع.
ونحن نؤمن بأنّ شهداءنا هم طليعة انتصاراتنا
الكبرى.

توجه بالعزاء والتهنئة �إلى جميع المقاومين
المكتب ال�سيا�سي لـ «القومي» في ال�شام ّ

يج�سد طبيعة التحالف وال�شراكة
العظمة :عمل �إرهابي ّ
بين العدو ال�صهيوني والمجموعات الإرهابية
أصدر رئيس المكتب السياسي للحزب السوري
القومي االجتماعي في الشام الدكتور نذير العظمة
بيانا ً أدان فيه العملية اإلرهابية التي استهدفت
المناضل سمير القنطار وع���ددا ً من المقاومين
والمدنيين.
يتوجه المكتب السياسي
وج��اء في البيان:
ّ
بالعزاء والتهنئة إلى جميع المقاومين على ساحة
األم��ة ،باستشهاد المقاوم القدوة البطل سمير
القنطار والمقاومين والمدن ّيين الذين ارتقوا معه
شهداء ،ويؤ ّكد أنّ هذا االغتيال الغادر ،لن يطفئ

ج��ذوة المقاومة المستم ّرة حتى دحر المشروع
الصهيوني وأدوات��ه اإلرهابية ،وتحرير ك ّل شبر
ُمستلَب من تراب األمة.
إنّ اغتيال المناضل سمير القنطار مع عدد من
يجسد
المقاومين والمدنيين ،هو عمل إرهابي،
ّ
طبيعة التحالف والشراكة بين العدو الصهيوني
والمجموعات اإلرهابية الظالمية ،ما يؤ ّكد ،بشكل
جلي ،أنّ الحرب اإلرهابية التي تستهدف سورية،
ّ
أرضا ً وناساً ،هي حرب «إسرائيلية» ــ استعمارية
تستهدف ك ّل أمتنا .ولذلك ،فإنّ المطلوب ،حشد

ك ّل الطاقات على الساحة القومية في مواجهة
العدو الصهيوني.
جسده الشهيد
يعتبر المكتب السياسي ،أنّ ما ّ
البطل سمير القنطار في مسيرته من بطوالت
وتضحيات وثبات وصمود في مواجهة األسر،
وع��ل��ى جبهات ال��ص��راع ف��ي فلسطين ولبنان
والشام ،هو دليل على أنّ خيار الصمود والمقاومة،
خيار صائب وهو السبيل لتحرير األرض وبلوغ
االنتصار.
المجد لسورية والخلود لشهدائها.

