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حمليات

ن�سر من بالدي

�أيقظ ال�شم�س ورحل!
} معن بشور

نصار ابراهيم
} ّ

في الجوالن وعلى مشارف بلدة مجدل شمس المحتلة ،وبعد أن ألقى كلمة المشاركين
في اختتام ملتقى الجوالن الدولي في  11تشرين الثاني  ،2009قال لي الشهيد البطل سمير
القنطار ،وكان قد خرج حديثا ً من األسر« :اليوم جئنا إلى الجوالن خطباء ...وغدا ً سنعود إليه
شهداء ...فبالمقاومة والشهادة تتح ّرر اﻷوطان».
وفي الجزائر في مطلع كانون األول  ،2010وفي افتتاح الملتقى العربي الدولي لنصرة
األسرى والمعتقلين ،تج ّمع حوله العشرات من األسرى الفلسطينيين المح ّررين وذويهم ليجدّدوا
عهدا ً قطعوه مع الشهيد القنطار الذي لم يكن فقط عميد األسرى العرب في سجون االحتالل
الصهيوني ،بل كان حبيب األسرى الفلسطينيين أيضاً .كانت األنوار تفيض من عيني سمير وهو
يقول لي :البعض فلسطيني الهوية ،البعض اآلخر فلسطيني الهوى ،ولكنني فلسطيني باألسر
أيضاً ،ولن ُتبعدني بإذن الله عن فلسطين قوة ،حتى التحرير أو االستشهاد.
ً
وحين اختار سمير ،ورفاقه في جبهة التحرير الفلسطينية جمال عبد الناصر اسما لعمليتهم
البطولية في شهر نيسان  ،1979/4/22كان يؤ ّكد على عروبته وهو اللبناني الجنسية ،وعلى
عروبة فلسطين وهي قضية األمة المركزية التي يحاولون عبثا ً إبعاد اﻷمة عنها ،وإبعادها عن
أولويات األمة.
واليوم باستشهاد سمير مع ثلّة من المواطنين األبرياء في جرمانا في ضواحي دمشق
الحبيبة ،وعلى بعد كيلومترات من الجوالن ،تكتمل حكاية نسر من بالدي انطلق من عبيه في
جبل لبنان ليحلّق عاليا ً في سهوب فلسطين وهضاب الجوالن ،ولتخفق روحه في ك ّل أرض
عربية ...إ ّنه حفيد شكيب أرسالن وابن كمال جنبالط ورفيق القائد الفلسطيني أبي العباس
شهيد سجون االحتالل األميركي في العراق ،وحبيب سيد الشهداء عباس الموسوي أمين عام
حزب الله وك ّل مقاوم مجاهد في سبيل حرية األمة...
قال الصهاينة شامتين باستشهاد سمير :اليوم أقفلنا الحساب ،ودماء سمير تقول لهم إنّ
حساب أ ّمتنا مع االحتالل لن يُقفل قبل التحرير ...سمير اليوم هو شهيد االنتفاضة في فلسطين
والمقاومة في الجوالن والكرامة في اﻷمة .شهيد االنتفاضة في فلسطين والمقاومة في لبنان
والجوالن وأحد رموز الكرامة في اﻷمة.

«ال أريد وال أبحث عن األمور الكبيرة في الحياة ...بل أبحث عن تلك األمور الصغيرة
التي تجعل الحياة كبيرة» ...تشي غيفارا.
ك ّنا نتمنى أن نستيقظ مع ضوء الشمس األ ّول بكسل وابتسامة .فأمنياتنا صغيرة،
لكنّ الشهداء دائما ً يسبقون الصباح فيوقظون الشمس من غفوتها ،ويغمرون
صباحاتنا بلون الحنون .حينئذ ،يأخذ الصباح والنهار لونا ً آخر .تترك القصائد
إيقاعات الصباح ،وتذهب حيث يزهر الدم قصيدة جديدة.
هم الشهداء هكذا دائما ً يفاجئوننا بحضورهم ورحيلهم ،ذلك أل ّنهم ال ينامون .فكيف
ينامون والوطن مثقل بالحزن والقهر والليل الثقيل؟
كم نتم ّنى أن تكون صباحاتنا عادية ،غير أنّ ضباع الليل تأبى إال أن تنتزع أفراحنا
الصغيرة .كم نتم ّنى أن نقرأ كتابا ً أو نتأمل شجرة تبرعم في دفء الصباح .لكنّ الموت
ال يترك لنا هامشا ً للعادي ،فيجبرنا على تغيير ما ر ّتبنا له مساءً .هو الزمن المفاجئ،
والموت المفاجئ ،والحزن المفاجئ ،والدمعة المفاجئة!
وعلى رغم ذلك ،هو الموت النبيل ،واأللم النبيل ،والدمعة النبيلة التي تودّع شهيدا ً
ال ينام وهو يغازل أحالمه وأمنياته.
نحاول أن نقرأ سطور أحالمنا فتضيع في ضباب اللحظة .توقظنا الشمس باكراً،
ته ّزنا ،ث ّم تتركنا نمشي مع البحر وهو يودّع شهيد الصباح.
ومع ذلك ،سيبقى هناك م ّتسع لألمنيات .ولهذا ،يسقط الشهداء واقفين.
ختاماً ،على من يسكن في البراري الدولية حيث شريعة الغاب المس ّماة «الح ّرية
والديمقراطية بأنياب الناتو» ،عليه أال يُنزل بندقيته عن كتفه اّ
وأل يتركها على األرض
لتستريح ،اّ
وأل يترك حجرة النار في البندقية من غير رصاص .وأن يبقي مسافة حذر
ِّ
بينه وبين الضواري .ولكن «خل السالح صاحي ...في زمن الضواري التي تجوب
البراري» ...كما قال الكاتب نارام سرجون يوماً.
وسالم على الشهداء.

طوبى لل�شهداء وطوبى ل�سمير البطولة

�أ�سطورة المقاومة وب�شارة الن�صر
} أسامة العرب

} نوال األحمر

إنّ اغتيال المناضل المقاوم سمير القنطار يؤكد أنّ الطرف الوحيد المستفيد
من حروب الفوضى العبثية المد ّمرة في بالدنا هو العدو الصهيوني .فشهيد
المقاومة وعميد األسرى المناضل األسطوري سمير القنطار ،الذي اغتاله العدو
بغارة جوية غ��ادرة على مبنى سكني في جرمانا في ريف دمشق ،كان رمزا ً
من رموز النضال والصمود والحرية للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية
واإلسالمية دفاعا ً عن قضية فلسطين المركزية الموحدة لألمة.
أمضى الشهيد ثالثين عاما ً من حياته في معتقالت التعذيب «اإلسرائيلية»
بعد قيادته عملية «نهاريا» البطولية لجبهة التحرير الفلسطينية بتاريخ 22
نيسان  1979من أجل أسر رهائن من جيش العدو بغية مبادلتهم بمقاومين
معتقلين في سجونه .وبعد أن خرج إلى الحرية بعملية «الرضوان» في  16تموز
 2008كان أكثر إيمانا ً بقضيته ومبادئه وكان شعاره إما أن أكون «فأقاوم» أو ال
أكون «فال أقاوم» ،لهذا انض ّم إلى المقاومة اإلسالمية وحزب الله مقاوما ً االحتالل
الصهيوني حتى تحقيق النصر.
أخيراً ،فاز سمير القنطار بالشهادة التي سبقه إليها الحاج عماد مغنية
ونجله جهاد ،وذلك على يد العدو الصهيوني ،فهنيئا ً لكم أيها الصادقون بفوزكم
المبين ،يا من ك ّرستم حياتكم للدفاع عن المظلوم ودحر الصهاينة عن فلسطين
وجنوب لبنان ومزارع شبعا والجوالن المحت ّل .نعاهدكم بمتابعة الطريق حتى
االنتصار.

طوبى لنضال عميد األسرى من الجليل إلى دمشق التي عاد منها بالنصر مستشهداً ...ويا لها
من وصية خطها بدمه الطاهر شهيدا ً على طريق النصر العربي السوري أن أكملوا المسيرة والدرب
والعين على الجليل وإلى فلسطين! ...ويا لها من شهادة وأمانة بين يدي سادة السادات واألسد ابن
األسد دماء آخر الشهداء  ...القنطار ورفاقه بعد العماد والجهاد إلى السماء...
ولكن :من اغتال سمير القنطار فعالً؟ ومن أغاظه تحرير عميد األسرى يوماً؟ ومن أخافه نضال
الشهيد مذ كان أسيرا ً وبعد التحرير؟ مع أنّ المناضل سمير القنطار كان منذ لحظة أسره مشروع شهيد
مع وقف التنفيذ ...وحتى لحظة استشهاده كان بالتفصيل مشروع شهيد ...لكنّ زمان ومكان عملية
علي كالصاعقة ،والقلب يبكيه قبل العين ،وإلى جنان الخلد مودعاً ...وتعازينا القلبية
االغتيال وقع ّ
التصحر...
الصامتة ...والحساب تراكم وكبر ولن يقفل ما دام صادق الوعد والعهد أسدا ً عربيا ً في زمن
ّ
تراب طاهر ،وفي
ومع أنني أبارك لكم وأغبط المناضل وعميد األسرى سمير القنطار بالشهادة على
ٍ
سبيل قضية أطهر آمن بها قبل األسر وغداته وحتى الشهادة ،لكنني لست أدري لماذا انتابني شعو ٌر
غريب مليء بالمرارة والغضب وخيبة األمل ألنني لم أصدِّق وأستوعب أنه ال تزال لـ«إسرائيل» عيون
بيننا حتى الساعة! عيون ترى أدق التفاصيل وفي ك ّل مكان من بيوتنا ...وأنّ لـ«إسرائيل» أيضا ً بيننا
آذان تسمع ببراعة الخلد ...وأنّ لـ«إسرائيل» آيا ٍد سوداء بيننا وجواسيس تنجح في الوشاية بك ّل
ومنصات الدفاع الجوي كي
منصات الرادارات السورية
ّ
فجور ،ونجحت أيضا ً في قصف وتدمير ك ّل ّ
تطلق يد «إسرائيل» وأذنابها ...فتسرح وتمرح وتستبيح أرضنا وسماءنا وتغتال خيرة مناضلينا
وأهلنا بد ٍم بارد يرقى إلى مستوى جرائم حرب ض ّد اإلنسانية ...الرحمة للشهيد وباقي الشهداء في
جرمانا وغيرها ...المجد والخلود لدماء الشهداء أينما استشهدوا ...والعار ك ّل العار للعمالء...

ت�شييع حا�شد لعميد الأ�سرى المحررين ( ...تتمة �ص )3
يوما ً اّإل من واقع المصلحة العليا للبنان
واألم���ة وبشعور ع��ال بالمسؤولية
ستنطلق في تعاملها مع نتائج هذه
العملية والر ّد عليها وفق هذه األسس
التي تؤ ّكد من جديد حكمة المقاومة
ووعيها بالرغم من عمق الجرح في
شهيدها الكبير.
وك��م��ا ك��ان��ت دم���اء السيد عباس
ال��م��وس��وي وال���ح���اج ع��م��اد مغنية
وق��ودا ً لمشاعل التحرير والنصر ،فال
ب � ّد سيكون دم سمير القنطار شعلة
مباركة على الدرب حتى تحرير القدس
وفلسطين وم��زارع شبعا وكفر شوبا،
والجوالن المحتل».
وخ��ت��م ص��ال��ح« :ب��اس��م��ي وباسم
األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب
العربية نتقدّم من سماحة سيد المقاومة
السيد حسن نصر الله األمين العام
لحزب الله وقيادة الحزب وأعضائه،
بأصدق التبريكات ونشاطرهم مشاعر
الحزن على الفقيد الكبير وبالغ األسى
بهذا المصاب الجلل ،ونستمطر الرحمة
والرضوان على روحه الطاهرة وألسرته
خالص العزاء».

رابطة الشغيلة
وتيار العروبة

وأ ّكدت قيادتا رابطة الشغيلة وتيار
العروبة للمقاومة والعدالة االجتماعية،
أنّ «اغتيال العدو الصهيوني للقائد
القنطار ،إ ّنما يعود إلى الدور الهام الذي
لعبه طوال حياته ،في مقاومة االحتالل
الصهيوني ونصرة انتفاضة ومقاومة
شعبنا العربي في فلسطين» ،ورأتا
أنّ «الر ّد على هذا العدوان الصهيوني
والثأر لدماء الشهيد القائد إ ّنما يكون
بمزيد م��ن االل��ت��ف��اف ح��ول المقاومة
وقيادتها التي تعرف كيف تر ّد على هذه
الجريمة الصهيونية الغادرة»».
وأ ّك��دت��ا أنّ «المعركة م��ع العدو
الصهيوني معركة مفتوحة وطويلة،
ودم��اء الشهيد القائد القنطار ستع ّزز
مسيرة المقاومة وتزيدها إصرارا ً على
مواصلة كفاحها ض ّد هذا العدو للقضاء
على اإلرهابيين التكفيريين أدوات
الصهاينة وق��وى االستعمار الغربي
والرجعية العربية ،ولتحرير األرض
العربية المحتلة في لبنان وسورية
وفلسطين».

سعد

وأ ّكد األمين العام للتنظيم الشعبي
الناصري الدكتور أسامة سعد ،أنّ
«استشهاد البطل سمير القنطار إ ّنما
يم ّثل تتويجا ً لمسيرته الكفاحية
الحافلة بالتضحيات والبطوالت»،
م��ش�دّدا ً على «أول��و ّي��ة الكفاح ض ّد
الكيان الصهيوني ال���ذي يستهدف
الشعب الفلسطيني والشعب السوري
وال��ش��ع��ب اللبناني وس��ائ��ر شعوب
االم���ة ال��ع��رب��ي��ة ،وع��ل��ى ال��ك��ف��اح ض ّد
اإلره��اب الظالمي ال��ذي يش ّكل رديفا ً
ل�لإره��اب الصهيوني ،وأداة لخدمة
األهداف األميركية والرجعية المعادية
للمصلحةالعربية».
ونعى الحزب الشيوعي اللبناني في
بيان ،القنطار «القائد المناضل المقاوم
المنخرط في النضال منذ شبابه األول،
إلى جانب حزبنا وفي صفوف المقاومة

الفلسطينية».
ورأى تج ّمع «ال��ل��ج��ان وال��رواب��ط
الشعبية» أنّ حياة الشهيد القنطار
«ملحمة نضالية وإنسانية متواصلة،
منذ أن اختار المقاومة طريقا ً لتحرير
األرض وردع العدوان».
وكان وفد من التج ّمع ،قد قدّم واجب
التعزية لعائلة الشهيد وقيادة حزب
الله في مج ّمع المجتبى.
ولفتتْ الحملة األهلية «لنصرة
فلسطين وق��ض��اي��ا األم����ة» إل���ى أنّ
«القنطار لم يعرف استراحة المحارب
بعد ثالثين عاما ً من األسر ،بل واصل
نضاله بكل اندفاع وبسالة واستعداد
للعطاء».

السيد

واعتبر المدير العام السابق لألمن
العام اللواء الركن جميل السيد في
بيان ،أنّ اغتيال القنطار «من طيران
العدو «اإلسرائيلي» هو جريمة ت ّتسم
بالجبن والغدر ،بعدما عجز هذا العدو
عن تدجينه في معاقل األسر أو النيل
منه الحقا ً بعد تحريره ،في ساحات
القتال والجهاد التي كان الشهيد سمير
القنطار أحد أبطالها وفرسانها الكبار
في مواجهة العدو «اإلسرائيلي» في
جنوب لبنان والعدو اإلرهابي التكفيري
في الجوالن السوري المحتل».
ورأى أنّ «تلك الجريمة النكراء
ومثيالتها لم ولن تثبط يوما ً عزيمة
المقاومين ،ب��ل ه��ي تزيدهم إيمانا ً
في أنّ المقاومة هي السبيل الوحيد
لهزيمة هذين العدوين اللذين يش ّكالن
وجهين ل��م��ؤام��رة واح���دة تستهدف
األم��ة ،وتستنزف شعوبها وخيراتها
ومقدراتها».

حركة أمل

وشارك وفد من قيادة حركة «أمل»
برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي
الشيخ حسن المصري ،وض ّم :النائب
هاني قبيسي ،الدكتور طالل حاطوم ،
الدكتور حسن اللقيس والمهندس علي
بردى ،في تقبّل التعازي والتبريكات
باستشهاد القنطار.
وع ّزى األمين العام لحركة النضال
اللبناني العربي النائب السابق فيصل
الداود« ،أبناء طائفة الموحدين الدروز
ال��ش��رف��اء المقاومين ال��ذي��ن يعت ّزوا
بشهادة ابنهم البطل القنطار ،وقادة
المقاومة وعلى رأسهم السيد حسن
نصر الله ،وإ ّننا نقول لفلسطين إ ّننا
عائدون».
واستنكر ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
اإلس�لام��ي الشيعي األع��ل��ى الشيخ
عبداألمير قبالن ،جريمة اغتيال القنطار
ورأى أنّ «العدو الصهيوني المتخبّط
في مستنقع احتالله وغطرسته أراد
ب��ه��ذه الجريمة أن ي��رف��ع معنويات
جنوده فارتكب خطأ ف��ادح�ا ً يتح ّمل
تبعاته وتداعياته على أمن واستقرار
كيانه الغاصب ،وقطعان مستوطنيه».
وتوجه بالتعازي من ذوي الشهيد
ّ
القنطار ورفاقه الشهداء ،وكل المقاومين
واألسرى.

حسن والغريب

ودان شيخ عقل طائفة الموحدين

الدروز الشيخ نعيم حسن« ،االستهداف
الصهيوني الغادر الذي أودى بحياة
المناضل سمير القنطار ،الذي أمضى
سني حياته في مواجهة االحتالل،
ّ
وع��ان��ى ف��ي سجونه أس��ي��راً ،وقضى
شهيدا ً بنيران حقده».
وت��ق�دّم من عائلة القنطار ورفاقه
بـ«التعزية الخالصة».
ونعى الشيخ نصرالدين الغريب
الشهيد القنطار ،وقال« :وأخيرا ًاستشهد
من طلب االستشهاد في ساحة الوغى
وح ّققاللهحلمه،إ ّنهسميرالقنطار.بطل
ُخلق بطالً ومات شهيداً ،رضع حليب
السباع في طفولته وثار بعنفوانه في
سن الصبا ،غير آب ٍه بالموت وبحياة ال
ُتنجب الرجال الرجال .اقتحم «نهاريا»
يافعا ً
وشب في زنزانة االعتقال ،وخ ّرج
ّ
فوجا ً من أبطال المقاومة الفلسطينيين،
ونذر نفسه للذود عن الوطن الجريح
فلسطين .وبفضل سواعد المجاهدين
في المقاومة اإلسالمية تح ّرر ،والتحق
بالمناضلين وك��ان استشهاده على
أرض س��وري��ة الحبيبة وإل��ى جانب
الجيش العربي السوري والمقاومين في
أرض الجوالن الشامخ .وأخيراً ،فكفى
العمالء اّ
ذل ً وعارا ً في الداخل والخارج
وكفى ال ُمخبرين خيانة وانحداراً».
وختم متقدّما ً «من أسرة الشهيد ومن
سيد المقاومة وسيادة الرئيس بشار
األسد ،بأح ّر التعازي».

العلماء المسلمون

ورأى تج ّمع العلماء المسلمين في
بيان ،أنّ «قدر المجاهدين المقاومين أن
يختتموا حياتهم المباركة بالشهادة،
وليس غريبا ً على شخصية استثنائية
كسمير القنطار أن تكون الشهادة خاتمة
حياته المليئة بالجهاد والصبر فنال
شرف المقاومة واألس��ر وأنهى حياته
بالشهادة ،وفي كل هذه المسيرة كان
هدفه بعد رضا الله فلسطين وتحريرها
من براثن العدو الصهيوني».
وق���ال« :إ ّن��ن��ا ف��ي تج ّمع العلماء
المسلمين ،إذ ننعى إلى األمة اإلسالمية
وش��رف��اء ال��ع��ال��م وأح�����راره الشهيد
البطل سمير القنطار ،نعلن أنّ العدو
الصهيوني فتح بعمله الجبان هذا على
نفسه أبواب جهنم ونحن على قناعة أنّ
المقاومة ستر ّد عليه في الوقت والزمان
المناسبين ،وسيكون الر ّد مزلزال ً بحجم
جريمة االغتيال ومن حيث ال يحتسب
هذا العدو الجبان».
ودعا «أهالي الجوالن البطل لالنتظام
ف��ي م��ق��اوم��ة فاعلة كما سعى لذلك
الشهيد البطل في سبيل تحرير كامل
األراض��ي العربية من رجس االحتالل
الصهيوني ،ونحن على يقين بأنّ العدو
الصهيوني سيواجه مئات ،بل آالف من
المقاومين األبطال الذين أعدّهم الشهيد
القنطار ،وستكون كلفة اغتياله عليه
أكبر من كلفة أسره سابقاً».
واستنكر رئيس المجلس اإلسالمي
العلوي الشيخ الدكتور أسد عاصي،
اغتيال المقاوم سمير القنطار ،وقال
في بيان« :من جديد يقدّم لنا العدو
الصهيوني نموذجا ح ّيا ً من نماذج
اإلره���اب ،وف��ص�لاً ج��دي��دا ً م��ن فصول
استهداف القيم اإلنسانية الخالدة،
وال��ت��ي تم ّثل المقاومة أه��م كلماتها
ومعانيها».

أضاف« :لقد ظنّ العدو الصهيوني
أ ّن��ه سيوهن عزائم المقاومين إذا ما
استهدف أحد أبرز رموزهم وقادتهم،
وك���أنّ وه��ج ال��م��ق��اوم��ة ق��د خبا عند
أي من
استهداف عماد المقاومة أو ٍ
قادتها».
وأ ّك������د رئ���ي���س ح���رك���ة اإلص��ل�اح
وال��وح��دة الشيخ ماهر ع��ب��دال��رزاق،
أنّ «القنطار ال��ذي كان باألمس عميد
األس���رى ت��ح� ّول ال��ي��وم بشهادته إلى
عميد الشهداء ،وه��و مشروع شهادة
من أجل فلسطين والمسجد األقصى،
وغدر العدو الصهيوني لن يُطفئ شعلة
مقاومتنا فهناك اآلالف من أمثال سمير
القنطار ينتظرون الشهادة ويتم ّنون
لقاء ال��ع��دو الصهيوني ،فالمقاومة
هي مدرسة ُتخ ّرج أمثال القنطار وكل
الشهداء ،والمسيرة مستمرة حتى إزالة
ه��ذا الكيان الصهيوني الغاصب من
فلسطين والقدس».
وت��وج��ه رئ��ي��س جمعية «قولنا
ّ
والعمل» الشيخ أحمد القطان ،بأسمى
آي���ات التبريك والتهنئة للمقاومة
أخص
اإلسالمية  -حزب الله ،وبشكل
ّ
السيد نصرالله باستشهاد القنطار.
واع��ت��ب��ر رئ��ي��س ح���زب «ال��وف��اق
تقي ال��دي��ن ،أنّ «هذا
الوطني» ب�لال ّ
االغتيال ج��اء في إط��ار ال��ص��راع بين
المقاومة والعدو «اإلسرائيلي» والدول
المتآمرة على سورية والمقاومة ،وأنّ
«إس��رائ��ي��ل» ه��ي المستفيدة م��ن هذا
االغتيال الذي يُعتبر استباحة للساحة
العربية ويجب التح ّرك لمواجهة هذا
األخ��ط��ب��وط الصهيوني -الوهابي
التكفيري الذي بدأت جرائمه تتجاوز
الساحة الفلسطينية إلى الدول العربية
واإلسالمية ،وه��ذا يعبّر عن العقلية
الصهيونية اإلجرامية».
وبارك األمين العام للتيار األسعدي
المحامي معن األس��ع��د ،للمقاومة
والمقاومين استشهاد القنطار «خالل
ع��دوان إسرائيلي ُم��دان من كل أحرار
العالم».
ودع����ا األس��ع��د «ق����وى ال��م��ق��اوم��ة
والممانعة والعروبة ،إلى «استكمال
مسيرة الصمود والمواجهة وضرب
اإلرهابيين والكيان الصهيوني ،أل ّنه
ال استقرار في المنطقة في ظل وجود
هذين العدوين».
وق��ال رئيس «المركز الوطني» في
الشمال كمال الخير ،في بيان« :مرة
أخ���رى ت��م��ارس «إس��رائ��ي��ل» سياسة
الغدر الجبانة .و مرة أخرى يرتفع لنا
شهداء أبطال على درب تحرير فلسطين
والمسجد األقصى».
وإذ تقدّم بأحر التبريكات من السيد
نصرالله ،وم��ن عائلة الشهيد القائد
ال��ق��ن��ط��ار ،كما م��ن ع��ائ�لات الشهداء
المدنيين السوريين ،الذين ارتفعوا
في مدينة جرمانا السورية ،أعلن «أ ّننا
نقف إلى جانب المقاومة وسورية بشار
حافظ األسد بكل ما نملك من قوة ،ومهما
عظمت التضحيات».

الفصائلالفلسطينية

ودانت قيادة فصائل منظمة التحرير
الفلسطينية في لبنان ،اغتيال القنطار
م��ؤ ّك��دة أنّ «ه��ذه العملية اإلجرامية
ال يمكن لها أن ت��ك��ون ،ل��وال تغاضي
المجتمع الدولي عن السياسة اإلرهابية

وال��ب��رب��ري��ة ال��ت��ي ي��م��ارس��ه��ا ال��ع��دو
الصهيوني في األراض��ي الفلسطينية
ض ّد الشعب الفلسطيني األعزل ،الذي
يناضل من أجل تحقيق حريته وعودته
واستقالله وإق��ام��ة دولته المستقلة
وعاصمتها القدس».
ودان���تْ الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين جريمة اغتيال القنطار ،الذي
وجسدها في
«آم��ن بفكرة المقاومة
ّ
فضائها بفلسطين منذ أن ك��ان فتياً،
وواصلها بعد التحرر من األسر في لبنان
بوجهة تحرير الجوالن وفلسطين».
ودع���ت ق��وى المقاومة العربية،
�وح��د ف��ي مواجهة الفاشية
إل��ى «ال��ت� ّ
الصهيونية التي تتغ ّذى على االنقسام
واالح��ت��راب ،والمخططات التدميرية
ال��ق��ائ��م��ة ف��ي أك��ث��ر م��ن ق��ط��ر ع��رب��ي،
والتي تش ّكل دولة العدو أحد أدواتها
ومخططيها».
ونعتْ «جبهة التحرير الفلسطينية»
القنطار ،مشير ًة إلى أ ّنه «كان عاشقا ً
لفلسطين ،م��ؤم��ن �ا ً ب��أ ّن��ه��ا القضية
ال��م��رك��زي��ة ل�لأم��ة ال��ع��رب��ي��ة ،ح��ارب
الطائفية والمذهبية واالنقسام ،مؤمنا ً
بوحدة األمة العربية من محيطها إلى
خليجها».
كمانعتالجبهةالديمقراطيةالشهيد
القنطار.

أصدقاء سكاف

بدورها نعت لجنة أصدقاء األسير
يحيى س��ك��اف ال��ق��ن��ط��ار ،وق��ال��ت في
بيان« :بأسمى آيات الفخر واالعتزاز
ننعي األس��ي��ر ال��م��ح� ّرر م��ن السجون
الصهيونية ورفيق درب األسير يحيى
سكاف ،الشهيد المناضل سمير القنطار
الذي أمضى معظم حياته في سجون
العدو الصهيوني والعمل المقاوم ،فنال
الشهادة الطاهرة في صفوف المقاومة
كما أراد».
وتوجهت اللجنة بأح ّر التعازي
ّ
من السيد نصرالله وعائلة القنطار،
وعموم المقاومين في مواجهة العدو
الصهيوني».
وأ ّك�����دت أنّ «دم�����اءه وال��ش��ه��داء
المقاومين لن تذهب ه��دراً ،وستثبت
األي��ام أنّ المقاومة مستمرة بتحقيق
االنتصارات رغم االغتياالت والحمالت
التي ُتشنّ عليها من العدو الصهيوني
وعمالئه المأجورين الذين لن ينالوا من
إرادة المقاومين» ،وطالبت «الشرفاء
واألح���رار ب��ض��رورة ال��وق��وف بجانب
المقاومة ودعمها أل ّنها تدافع عن كرامتنا
وع ّزتنا وشرفنا».
واع��ت��ب��ر ال��ح��زب ال��دي��م��وق��راط��ي
الشعبي ،أنّ القنطار «يعود اليوم إلى
فلسطين ولبنان شهيداً ،وإلى كل البقاع
العربية رمزا ًلنهج المقاوم ض ّد العدوان
اإلمبريالي  -الصهيوني  -الرجعي
العربي ،دفاعا ً عن وحدة األرض وكرامة
الشعب وحرية األجيال اآلتية».
وع ّزى «مركز الخيام لتأهيل ضحايا
التعذيب» و«لجنة المتابعة لقضية
المعتقلين» «التي حملت قضية القنطار
طيلة سنوات اعتقاله ،عائلة القنطار
واألخ���وة في ح��زب الله» ،داعي ًة إلى
المشاركة الكثيفة في تشييعه بعد ظهر
اليوم.

حزب اهلل :التحالف ال�سعودي هو لدعم الإرهاب
ولبنان لن يكون جزء ًا منه

الحاج حسن متحدثا ً في مشغرة

(أحمد موسى)

اعتبر نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
أنّ التحالف اإلسالمي الذي أعلنت عنه السعودية «هو
لدعم اإلره��اب وليس ضده» مؤكدا ً أنّ «لبنان لن يكون
جزءا ً منه ولن نقبل أن نساعد السعودية المتهمة والمدانة
باإلرهاب لتغطية نفاقها».
كالم قاسم جاء خالل لقاء حواري مفتوح نظمه «تجمع
المعلمين في لبنان» في قاعة مجمع المجتبى ـ صفير
تمحور حول أثر الفكر التكفيري على الساحة التربوية
وآخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
وأكد أنّ «هذا التحالف مشبوه ويعبر عن نرجسية ال
تعترف بحقائق الميدان» ،الفتا ً إلى أنّ «الزمن الذي كانت
تقوم فيه السعودية باقتياد الدول لفعل ما تريده هي قد
انتهى» .وشدّد على أنّ «حزب الله مع إنجاز االستحقاقات
الدستورية التي تتطلب تفاهمات وتعاون لمصلحة البلد
بكل مكوناته».
ولفت إلى «أنّ الفكر التكفيري يؤسس إللغاء اآلخر ويولد
العصبية الدينية والمذهبية الحاقدة ويربي على مفاهيم
إسالمية خاطئة وينتج مواقف منحرفة» ،مشددا ً على أنّ
«تنظيم داعش اإلرهابي ليس قوة غير قابلة للهزيمة بل
على العكس بإمكاننا أن ننتصر عليه وهو ليس قوة كبيرة
إنما منتفخة بسبب الدعم الدولي واإلقليمي».
وق��ال« :إنّ نموذج سورية هو استنتاج أنّ مجموعة
أميركا والسعودية وداعش وإسرائيل تعمل على الهيمنة
واالحتالل واالستبداد في مقابل محور المقاومة الذي يعمل
على االستقالل والمقاومة والخيار الحر».
واعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن ،من جهته،
«أنّ لبنان غير معني باإلعالن عن الحلف السعودي»،
مؤكدا ً «أنّ القرار في لبنان هو لمجلسي النواب والوزراء».
وخالل احتفال تأبيني أقامه حزب الله في حسينية
بلدة مشغرة في البقاع الغربي ،رأى الحاج حسن «أنّ
لهذا الحلف أهدافا ً مشبوهة ستتكشف مع األيام» ،وسأل:
«ما هو دور هذا الحلف في تحقيق المشروع األميركي في
المنطقة وما هو المطلوب أميركيا ً منه في مشروع تفتيت
المنطقة وتقسيمها وتجزئتها»؟

..والشيخ قاووق في الطيبة

(رانيا العشي)

ولفت النائب حسن فضل الله إل��ى أنّ «المقاومة
مستهدفة من بعض األنظمة العربية ،وم��ن الواليات
المتحدة األميركية ،ومن العدو اإلسرائيلي ،وألنها بهذا
المستوى من الفاعلية والقوة والحضور والقدرة على
التغيير ف��ي م��ع��ادالت المنطقة ،ن��رى اش��ت��داد الهجمة
السياسية واإلعالمية واألمنية واالقتصادية عليها ،ومن
بينها محاوالت الوصم باإلرهاب التي تقوم بها بعض
ال��دول خدمة للمشروع األميركي وللسياسة األميركية
وللعدو اإلسرائيلي».
وقال فضل الله خالل احتفال تأبيني في بلدة خربة
سلم الجنوبية« :هذه الدول لم تكن في يوم من األيام في
موقع التصدي للعدو ولالرهاب اإلسرائيلي ،وال في موقع
نصرة الشعب الفلسطيني ،وال في مد يد العون لبلدنا
لمواجهة أزماته ،بل كانت على ال��دوام دوال ً مخربة في
لبنان ،وساعية إلى التفتيت والشرذمة والتفرقة وتغطية
العدوان اإلسرائيلي ،ولنا في تموز عام  2006خير شاهد
ودليل على ذلك».
وأك��د نائب رئيس المجلس التنفيذي في ح��زب الله
الشيخ نبيل قاووق ،بدوره ،أنه «لم يعد س ّرا ً أنّ السعودية
تقود تحالفا ً إرهابيا ً في اليمن وآخ َر في سورية ،وبالتالي
فإنها إذا أرادت بإعالن تحالف لمحاربة اإلرهاب أن تب ّرئ
نفسها من سفك دماء الشعب اليمني ،أو أن تع ّوض الفشل
والهزيمة التي لحقت بها في اليمن ،فهي واهمة بعدما
خسئت في ذلك ،ألنّ مشهد الهزيمة في اليمن بات أكبر
وأوضح من أن تحجبه قرارات سعودية بحجب المنار أو
بتشكيل تحالفات إسالمية فارغة ومضلٍّلة».
وقال ق��اووق خالل احتفال تأبيني في الطيبة« :كفى
فضيحة وإدانة للتحالف السعودي المزعوم أنّ إسرائيل
تمتدحه ،وتراهن على تحقيق آمالها االستراتيجية في
المنطقة به ،لذلك فإنّ من الطبيعي أن تكون السعودية قد
أرسلت تطمينات إلسرائيل بأنّ هذا التحالف ض ّد اإلرهاب
ال يستهدف اإلرهاب اإلسرائيلي ،وإال فما هو معنى تحالف
يتس ّتر باسم اإلسالم وهو يستثني اإلره��اب الصهيوني
ويطمئنه»؟

المحررين تحاور رئي�س جمعية الم�صارف
نقابة
ّ

طربيه :قرار الكونغر�س ت�صعيد بال�صوت
وحزب اهلل ال يُحرج الم�صارف اللبنانية

طربيه متوسطا ً عون ووفد نقابة المحررين
عقد أعضاء مجلس نقابة مح ّرري الصحافة اللبنانية
وأعضاء لجنتها االقتصادية لقاء حواريا ً مع رئيس جمعية
المصارف الدكتور جوزف طربيه ،تناولوا فيه ك ّل المواضيع
على الساحة اللبنانية سياسيا ً واقتصاديا ً ومالياً.
بداية ،تحدث النقيب الياس عون عن «جوزف طربيه الذي
خدم لبنان بتفان وإخالص في مجاالت عدة ،وما زال في عمله
المصرفي مصدر ثقة وضمانة للبنانيين ،الذين يثقلهم اله ّم
المعيشي والمالي واالقتصادي».
رحب فيها بالوفد النقابي ،وحيا «الجهود
ور ّد طربيه بكلمةّ ،
التي تلعبها الصحافة اللبنانية في النقد الب ّناء لما يجري على
الساحة اللبنانية .وقال« :نتم ّنى أن يشهد مجلس نقابة مح ّرري
الصحافة اللبنانية الجديد برئاسة النقيب عون ،نهوض لبنان
من ك ّل ما يتخبّط به وقيامة له».
وفي سياق الحوار مع الوفد ،قال طربيه« :نحن متفائلون
بمستقبل لبنان واستمرار الحياة فيه» ،الفتا ً إلى أنّ األوضاع
مستتبة «نتيجة الختبار الضغط ،الذي نقوم به في ميزانيات
المصارف بالنسبة للمخاطر».
ور ّدا ً على س��ؤال حول المخاطر السياسية على الوضع
االقتصادي ،أجاب« :ما من بلد يشهد فراغا ً رئاسيا ً وجمودا ً في
السلطات التشريعية وجمودا ً في السلطة التنفيذية والعمل
الحكومي ،وفي ظ ّل سوء أداء لإلدارات والنفايات في الشوارع،
يبقى ويستم ّر ،بفضل السرية المصرفية وك�� ّل ما يحمي
المودع».

انتخاب رئيس يضاعف مخزون الذهب

ورأى «أنّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان
يضاعف مخزون الذهب الذي لدينا في المصرف المركزي»،
الفتا ً إلى «أنّ التقاء الفريقين المتصادمين لملء الفراغ في
المنصب األول في الدولة بالوفاق وليس بالتوافق ،له قيمة
كبيرة بالنسبة للتوجه االقتصادي للبنان بالنسبة لمؤسسات
التصنيف الدولية ،الذي كان سلبيا ً في آخر تصنيف له».
وقال« :نحن اليوم في تصنيف باء سلبي ،ليس ألنّ الوضع
المالي سيّئ ،بل ألنّ الوضع السياسي في لبنان سيّئ وعطل
المؤسسات ،أيّ نحن بتنا في بيئة غير صالحة لالستثمار على
المدى المتوسط والطويل .وهذا ما نشهده منذ سنتين حيث
مجيء االستثمارات يشهد بطئا ً ملحوظاً ،على الرغم من أنّ
القطاع المصرفي كان مجليا ً وحصل فيه نمو ،لكنّ هذا النمو لم
ينعكس على االقتصاد وعلى التطور المالي والمصرفي».
وأض��اف« :إنّ راحة النظام المالي اللبناني وتعاونه مع
النظام األمني الدولي ،يكمن في أننا نعلن دائما ً التزامنا في
مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب .لدينا وظيفة أمنية
ال نستطيع أن نخطئ فيها لنتحاشى أن ن��درج على الئحة

عقوبات ،والمؤسسة التي تخطئ تعاقب وتقفل .هناك حكم
إعدام إذا حصل خطأ» ،مؤكدا ً أنّ «القطاع المصرفي اللبناني
استطاع مواكبة المستجدات الدولية ،والنظام القانوني والمالي
والنقدي في لبنان واكبها أيضاً».
وشدّد على «أنّ مصرف لبنان حاضر دائما ً لتحذير المصارف
لمواجهة أي خطأ» ،موضحا ً «أنّ العالم كله بات ض ّد السرية
المصرفية ،حتى في سويسرا لم تعد هناك سرية مصرفية ،إال
نادراً».
واعتبر «أنّ تخفيف القيود عن السرية المصرفية هي
لمصلحة السرية المصرفية» ،الفتا ً إلى «أنّ السرية المصرفية
في لبنان ،ما تزال تغطي أكثر من  95بالمئة من الحسابات
ال��م��وج��ودة ف��ي ال��م��ص��ارف ،وم��ا ه��و معرض لرفع السرية
المصرفية هي الحاالت المشبوهة ضمن آلية محددة ،تحميها
هيئة تحقيق خاصة في مصرف لبنان».

الليرة بأفضل أحوالها

وأكد طربيه أنّ «الليرة اللبنانية بأفضل أحوالها .ولدينا
في مصرف لبنان احتياطات ضخمة بالعمالت األجنبية،
باإلضافة إلى تحسين األف��ق السياسي لدينا الغاز والنفط
والسياحة وعودة األعمال إلى طبيعتها ،باإلضافة إلى مشاريع
اإلعمار في المنطقة ،والتي سيكون لبنان العبا ً أساسيا ً فيها في
المستقبل».
ورأى أنّ «قرار الكونغرس الذي صدر مؤخرا ً هو تصعيد
بالصوت أكثر منه تصعيد بالفعل ،وبالتالي ال تأثير له على
القطاع المصرف اللبناني ،الذي يؤكد مرارا ً أنه يحترم اللوائح
الدولية» ،مؤكدا ً «أنّ حزب الله يتج ّنب إح��راج المصارف
بصورة مطلقة ،وهو يقول إذا كان هناك أيّ حرج في أيّ عمل،
يض ّر القطاع المصرفي ،قوموا بواجباتكم ،وال تعطوا أيّ
اعتبار آخر يسيء إلى العمل المصرفي ،الذي هو ثروة لبنان
واللبنانيين».
وعما إذا كانت المصارف ستستم ّر في إعطاء المال للدولة
بشكل دين ،قال« :إننا مسؤولون عن أال نسمح للدولة اللبنانية
أن تتوقف عن دفع رواتب موظفيها ،وأن تعجز عن أن تدفع أيّ
استحقاق يتوجب عليها».
وردا ً على سؤال حول هيكلة الديون ،أجاب« :إنه للقطاع
الخاص .نعرف أنّ جزءا ً من هذا القطاع تع ّرض ألضرار نتيجة
لألوضاع السياسية العامة ولألوضاع االقتصادية ،وال سيما
القطاع السياحي الذي تأثر كثيرا ً من هذه األوضاع مع القطاع
العقاري ،وال يجوز مالحقة من تعثر في دفع الدين المتوجب
عليه أمام المحاكم .هذا التعميم أتاح للمصارف تمديد الدين
المستحق للمؤسسات المتضررة بسبب األحداث ،وذلك بدعم
من مصرف لبنان صاحب الرؤية االقتصادية الجيدة».

