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والتجار من العقوبات الأميركية
طالب الدولة اللبنانية بحماية مواطنيها
ّ

3

ن�صراهلل�« :إ�سرائيل» اغتالت القنطار ومن ح ّقنا الر ّد في �أي مكان وزمان وبالطريقة المنا�سبة
أ ّك���د األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه السيد حسن
نصرالله أنّ العدو «اإلسرائيلي» هو ال��ذي ن ّفذ
عملية االغتيال «الصاخبة» التي طاولت القيادي
الشهيد سمير القنطار ومقاومين سوريين آخرين،
متوعّ دا ً «إسرائيل» بالردّ ،مذ ّكرا ً بموقفه إثر الغارة
الصهيونية على القنيطرة في سورية .وشدّد على
أنّ راية فلسطين والمقاومة لن تسقط لو ُقتل من
ُقتل وأُسر من أُسر وستظل من جيل إلى جيل.
وأ ّكد السيد نصرالله أنّ العقوبات األميركية على
حزب الله ال تقدّم وال ّ
تؤخر وال تأثير لها ،معتبرا ً أنّ
االتهامات للحزب «ظالمة وكاذبة ،ولسنا معنيّين
بتقديم أد ّلتنا على البراءة» ،وطالب الدولة بحماية
مواطنيها.
وق��ال السيد نصرالله في كلمة له عبر قناة
خصصها للحديث عن آخر
«المنار» مساء أمس
ّ
المستجدات السياسية واألمنية ،وال سيّما موضوع
اغتيال الشهيد القنطار« ،سمير القنطار واحد م ّنا،
وقد قتله اإلسرائيلي ،ومن ح ّقنا أن نر ّد على ذلك
في أي مكان وأي زمان وبالطريقة التي نريدها،
ونحن في حزب الله سنمارس هذا الحق بعون الله

ان�شغال الإدارة
الأميركية بنا
يجعلنا نقتنع ب�أ ّننا
في المحور ال�صحيح
والجميع عليه أن يعمل على هذا األساس».
وأوض�����ح ال��س��ي��د ن��ص��رال��ل��ه ،أنّ «ال��ع��دو
«اإلسرائيلي» استهدف ش ّقة يسكن فيها األخ سمير
القنطار وآخرين بالطائرات الحربية ،ما أدّى إلى
استشهاده» ،مشدّدا ً على أنّ «ال ّ
شك لدينا أنّ العدو
«اإلسرائيلي» هو الذي ن ّفذ عملية االغتيال من خالل
عملية عسكرية صاخبة ،ولسنا أمام عملية أمنية

لقاء ال ي�شبه
اللقاءات
} حسن خ ّروبي
حيارى...
خلسة...
يم ّرون بال وعي...
يعرفون س ّر شروق الشمس...
يعرفون جيدا ً لون الليل
هطول المطر ،إطاللة القمر
ليلنا ال يشبه ليلهم
يعشقون بال تردُّد
ينامون على المواعيد
ال أعياد لهم
سوى يوم اللقاء
وغدا ً يوم جديد...
هكذا هم األكثر عشقاً...
ل��ل��غ��ي��ث اآلت�����ي م���ن وج���وه
الجميالت
من شفاه ترتضي
س ّر القبالت...
وبين م ٍّد في الحياة...
وجزر على الطرقات
تنتهي الحكاية
إلى لقاء آخر
ال يشبه اللقاءات...

****

عميد العرب
} محمد بكر
اغ��ت��ي��ل ال���ع���م���اد وال��ج��ه��اد
والعميد ،وال تزال مفردات العقاب
تتكاثر على لسان المقاومة من
دون عقاب .ربما استراتيجية
طريق القدس من حلب والزبداني
وح��م��ص ه���ي م���ن ت��ؤخ��ر ه��ذا
العقاب .وفي حضرة العمادتين:
عمادة األسرى والشهادة ،لم أجد
لساني إال مردّداً:
من جبهتك
أشرقت صباحات العز
وفي تفاصيل وجهك
حفرت البطوالت
وغاصت في المالمح...
أثقل َتهم يا سمير بأكداس
ال���ع���ن���ف���وان وال���ك���ب���ري���اء
واالنتماء...
مقدسي
تراب
من
فصغت
ٍ
ّ
أغنية السالح
وص��دح��ت ت���زأر ف��ي ميادين
الوغى ال أصالح...
بكتك فلسطين وخ ّرت مغشي ًة
الغياب
على وقع خطى
ِ
أشجار الزيتون...
ورتلت أجراس بيت لحم
ترانيم العزة
وباحت بمفردات الشهداء...
في عينيك
عششت آهات طفل
من أبناء شعبي
وفي نهاريا كان االنتقا ُم
وكان الجزاء ...
ْ
بطلتك
ازدان الموت
وتزنرت حيفا بثورتك
وال��ت��ح��ف ال��ج��ل��ي��ل ن����داءات
دمائك
وف��اح ياسمين ال��ش��ام بعبق
جسدك
وال زلتَ يا سيدي تصدح:
موتوا بغيظكم
لن ينتهي الليمون...
ولن يموت فينا ذلك العشق
ولن يخبو هذا السخاء...

ُمبهمة تحتاج إلى تحقيق وبحث عن الخطوط».
وأشار إلى أنّ «من يقتل رجالً بمستوى سمير
القنطار هو يقدّم خدمة عظيمة إلسرائيل» ،لكن
التهديد «اإلسرائيلي» للشهيد القنطار كان قائما ً
منذ اليوم األول إلطالق سراحه قبل أن يكون هناك
أي حديث عن مقاومة شعبية في الجوالن».
ونبّه السيد نصرالله إلى أنّ «محاوالت بعض
وسائل اإلع�لام القول إنّ جهات في الجماعات
المسلحة هي التي قامت بعملية االغتيال هو
غير صحيح ،وهم يدينون بذلك أصالً الجماعات
المسلحة بأ ّنهم يعملون لمصلحة إسرائيل».
وأ ّكد السيد نصرالله ،أنّ «اإلسرائيلي كان يقول
إ ّنه لن يترك سمير القنطار ،والشهيد كان يعيش
في قلب التهديد الذي كان قائما ً من اليوم األول».

أول لقاء مع القنطار

وكشف السيد نصرالله أ ّنه عندما التقى بسمير
القنطار بعد تحريره ،وقال »:سألني ماذا لدينا
وم��اذا يمكن أن أعمل وقد عرضت عليه خيارات
عدّة منها الجانب العسكري ،وهو كان يقول إ ّنه
خرج من فلسطين ليعود إليها ،وقال إ ّنه جاهز
ألي عملية عسكرية وليقاتل داخ���ل فلسطين
ويستشهد ،وأ ّنه شرف لي أن أكون مقاوما ً ومقاتالً
في المقاومة».
وأش��ار السيد نصرالله إلى أنّ القنطار «كان
عاشقا ً لقضيته ومستعدا ً للتضحية ،وال يتخايل
العدو «اإلسرائيلي» أ ّنه باغتيال سمير القنطار
والقادة أمثال سمير ،يمنعنا من التضحية وأن
تتخلّى األم��ة واألج��ي��ال ع��ن فلسطين ومقاومة
العدو» ،الفتا ً إلى أنّ ه ّم سمير القنطار كان دائما ً
فلسطين ،وما يعانيه الشعب الفلسطيني.
وك ّرر السيد نصرالله «المعادلة» التي أطلقها
عند اغتيال عناصر الحزب في القنيطرة السورية
بغارة صهيونية ،إذ شدّد على أ ّنه «عندما تعتدي
«إس��رائ��ي��ل» على أي ك��ادر م��ن ك���وادر المقاومة
أينما كان وكيفما كان وفي أي وقت كان ،من حق
المقاومة أن تر ّد على اغتياله في المكان والزمان
وبالطريقة المناسبة» ،مشيرا ً إلى أنّ «أي كادر
من ك��وادر ح��زب الله ُيقتل سنح ّمل المسؤولية

االتهامات الأميركية لحزب اهلل ظالمة وكاذبة
ول�سنا معن ّيين بتقديم �أد ّلتنا على البراءة
لـ«إسرائيل» وسنتعبر أ ّن��ه من ح ّقنا أن ن��ر ّد في
أي مكان أو زمان وبالطريقة المناسبة» ،ومؤكدا ً
أ ّنه «اليوم أقول للعدو والصديق ،الشهيد سمير
القنطار واحد م ّنا وقد قتله «اإلسرائيلي» يقيناً،
ومن ح ّقنا أن نر ّد على اغتياله في أي مكان وأي
زمان وبالطريقة المناسبة».

العقوبات األميركية

وع �لّ��ق ال��س��ي��د ن��ص��رال��ل��ه ع��ل��ى العقوبات
واالت���ه���ام���ات األم��ي��رك��ي��ة ع��ل��ى ح���زب ال��ل��ه،

ّ
تؤخر وال تأثير لها .واعتبر
مؤ ّكدا ً أ ّنه ال تقدّم وال
أنّ «هذه اتهامات ظالمة وكاذبة ولسنا معنيّين
بتقديم أد ّلتنا على البراءة ،وتع ّودنا على إطالق
االتهامات بح ّقنا من دون أد ّلة» ،مشيرا ً إلى أنّ
«هذا اتهام سياسي هدفه تشويه صورة حزب
الله أمام شعوب العالم والمنطقة ،وهم أنفقوا
ماليين ال��دوالرات إليجاد الحاجز بين الشباب
اللبناني وح��زب الله ،وه��ذا ما أق� ّر به السفير
األميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان».
وأضاف »:الدليل على زيف ا ّتهامات أميركا

حلم ال�شهيد...
} المتو ّكل طه
المعتقل
ر َم ْوه على أرض الزنزانة ،كان الدم ين ّز من
أنفه وفمه ،وقد أُغمي عليه من شدّة الضرب على
رأسه وك ّل أنحاء جسده ،حتى أنه لم يستطع
أن يتكئ على ساعده لينهض ،ويتخلّص من
رائحة البطانيات العفنة ولزوج ِة البول الذي
تش ّربته ،في عتم ٍة ثقيل ٍة لم تتبيّن فيها مواضع
الجروح والكدمات والكسور.
كان حلقه جافاً ،لم يستطع أن يبصق الدم
المتج ّمد في خشب فمه ،وأنفه مرضوض ،يكاد
الهواء ال يتسرب إليه بفعل الدم المتجلّط فيه.
تخ ّثر ال��دم ،وانتفخ وجهه ،وا ْز َر ّق ظهره،
وتحطمت أض�لاع��ه ،ول��م ي��ق � َو ع��ل��ى تحريك
ذراعيه.
كأنه بين ال��ن��وم والصحو ،واألل��م يستب ّد
بالرأس الثقيل الدائخ الزائغ.
وف��ج��أة ،ت���راءت ل��ه ال��ق��ام��ات ،ول��م يتبيّن
والولي والشهيد والذبيح...
النبي
الوجوه! كان
ّ
ّ
بمالبسهم الطويلة ال ُمسدلة يقفون عند رأسه،
ّ
شق رمش ْيه ليراهم ،حتى
وما أن أيقنوا أنه
اختفوا.
التبس عليه األمر ،هل يتخيّل؟ أم أنَّ ملمس
أذيال ثيابهم التي غطت وجهه كان ُحلماً؟
السجان
أمام
ّ
خرج المحقق ،ال يلوي على شيءٍ ،مصدوما ً
م��ذه��وال ً م��م��ا رأى! فتبعه ج��ن��ود ال��ح��راس��ة
المتحلّقون حول غرفة التحقيق ،ليتبيّنوا الذي
جرى! فما وجدوا شيئا ً جديدا ً أو غي َر متو ّقع!
ُ
المحقق أمام الجنود بغير أمر ،فعادوا
تذ ّرع
إلى مواقعهم ،ورجع إلى غرفته!
نظر إلى السجين ،فوجده على حاله ،مقيّدا ً
وجالسا ً على مقعد السؤال ،ال دم في ذراعه أو
على فمه!
وم ّرة أخرى ،خرج المحقق أكثر هدوءا ً إلى
الساحة ،كأنه دار حول نفسه مضطرباً ،ثم عاد
إلى غرفته ،فوجد السجين كما تركه!
حاول المحقق أن يسأل السجين من دون أن
ينظر إليه ،ولكن دون جدوى.
طلب من الجنود أن يذهبوا بالسجين إلى
الزنزانة ،ثم أمرهم أن يحضروه ،ثم أعاده ،ثم
أحضره ،ثم أع��اده ،وأح��ض��ره ...حتى انغلق
األمر على السجين والجنود!
في اليوم التالي ،أمر المحقق بأن يظ ّل الكيس
على رأس السجين ،والقيود خلف ظهره وفي
رجليه ،وح��اول أن يسأله ،فعجز عن الكالم!

إدانة مجزرة نيجيريا

وف���ي ش���أن آخ���ر ،أدان ال��س��ي��د ن��ص��ر الله
«المجزرة المر ّوعة التي وقعت قبل أي��ام في
نيجيريا ،التي ذهب ضحيتها المئات واعتقل
المئات إلى جانب الشيخ إبراهيم الزكزكي»،
شاجبا ً «السكوت الدولي عن المجزرة المر ّوعة
في نيجيريا التي ُتعاني من الطاعون األحمر
المسمى «بوكو حرام».

ال م�صادرة و�سائل
�إعالمنا وال قتلنا �سيغ ّير
�شيئ ًا بل �ستنتهي �إلى
هزيمتهم وانت�صارنا
وتوجه السيد نصر الله بالتبريك لجميع
ّ
المسيحيين والمسلمين بذكرى والدة السيد
المسيح ،ولجميع المسلمين بالتبريك بذكرى
والدة الرسول محمد.
وقدّم السيد نصر الله التعازي بوفاة الشيخ
محمد خ��ات��ون ال��ذي وق��ف م��ع المقاومة منذ
بداياتها.

رفيقنا القنطار وداعاً...
وقف المحقق ،وسحب أقسام المسدس ،ضغط
بإصبعه على الزناد ،فاخترقت ُّ
ست رصاصات
ج��س� َد السجين! ه��رع الجنود إل��ى الغرفة،
فوجدوا المحقق يجثم على األرض غارقا ً بدمه،
والسجين على ح��ال��ه ،ينتفض الكيس على
رأسه ،والسالسل تخشخش خلف ظهره وبين
رجليه!
لبالبة الزنزانة
ِ
أ َ َطلَّتْ
برأسها األخضر الطريّ  ،فاستبشرنا
خ��ي��راً .ثم َة لبالب ٌة تعربشت ،وه��ا هي تلقي
برأسها على نافذتنا! وكبرت اللبالب ُة ،ونفذت
من بين مربعات َّ
الشبَك الحديدي ،فابتهجنا
وتفاءلنا!
وامتدت بعروقها ،وراح��ت تفرد غصونها
على السقف حتى صارت شبك ًة خضراء ،تتدلى
فوقنا سماء تشبّثت كالظالل العميقة على ك ِّل
ّ
تغطينا.
تلك المساحة التي
وهبطت بأصابعها الرفيعة إل��ى الجدران
كاألواني المستطرقة ،تنزل شيئا ً فشيئاً ،حتى
لم يعد هناك لونٌ سوى لونها.
ّ
مبطن ًة بتلك اللبالبة
وأصبحت زنزانتنا
المندفعة بنسغها وعروفها الدقيقة إل��ى أن
المست األرض من ك ّل الجهات.
وازدادت اللبالبة متان ًة وق��� ّوة ،وراح��ت
تحت ّل فضاءنا وتكبر .وك ّنا في نومنا نلمس
تلك العروق التي تالمس وجوهنا وظهورنا
وأرجلنا وأذرعنا ،فنزيحها بلطف ،فتتمسك بنا،
وانتبهنا أنّ لتلك العروق رؤوسا ً تخترق الجلد
وتمتص دمنا!
ّ
ل��م ن��ص �دّق األم���ر ب��داي�� ًة ،حتى أدرك��ن��ا أنّ
ه��ذه األغصان الليّنة الرفيعة هي أق��رب إلى
المخلوقات ال��زاح��ف��ة ال��ت��ي تخترق لحمنا،
وتشرب منه ،دون أن نتألم أو نتأ ّذى ،إلى أن
زاد هزالنا وضعفنا ،وازدادت ق ّوتها ونضرتها.
بعد شهور أو سنوات ،كانت اللبالبة تعبئ
ّ
هشة َن��خِ � َرة ،تتحَ لّل،
الزنزانة ،وثمة هياكل
وتذوب.
مدير السجن
السجن بب ّزت ِه الالّمعةُ ،محاطا ً
وقف مدير ّ
ِبمساعديه الذين يظهرون انضباطهم بوقفتهم
العسكرية ونظرتهم الشاخصة الحاسمة.
ك���ان ال��م��ع��ت��ق��ل��ون ي��ق��ف��ون ف���ي ال��س��اح��ة،
يستمعون إل��ى ما يقوله الضابط المغرور،
ّ
اصطف خلفه وحوله عشرات الجنود
ال��ذي
المدججين والكالب الالّهثة ،مح ّذرا ً ومتوعّ دا ً
المعتقلين ،حامالً عصا الجنرال بيد ِه اليُمنى
ويضرب على يده
التي يحركها ويُشي ُر بها،
ُ

اليسرى المفرودة ،كأنه يعزف إيقاعا ً يتوا َء ُم
مع لهجته وصرامة قوله .وأنهى حديثه قائالً:
السجناء ،أريد أن أُع ّرفكم على الضابط
أيُّها ُ
فرانتس كافكا مدير التحقيقات ،وعلى الضابط
أل���دوس هكسلي م��دي��ر اإلدارة ف��ي السجن،
وعلى الضابط جوزيه ساراماغو مدير العنابر
واألقسام ،وهؤالء الضباط هم الذين ينوبون
السجن ،فما
عني ،وهم الذين سيَقودون هذا ّ
عليكم س��وى ال��ت��ع��اون معهم واالستجابة
ألوامرهم .ثم أردف قائالً :قبل أن أُنهي كالمي،
أسأل :هل من استفسا ٍر لدى أحدكم؟
رف��ع ممثل المعتقلين ي��ده ،وع��ل��ى وجهه
ابتسامة ساخرة ،وقال :يا كابتن ،إننا نعرف
ع��ال��م هكسلي ال��ج��دي��د ،وع��م��ى س��ارام��اغ��و
َسخ كافكا وكوابيس ِه
المخيف ،كما نعرف م ْ
ُ
نعرف حقد ُه علينا.
ومحكمت ِه وقلعت ِه مثلما
السجن ،واختنق ببعض الكلمات
تلعثم مدير ّ
المبهمة التي حاول أن ينهي الموقف بها ،وأدار
ظهرهُ ،فلحق به ُ
الضبّاط الذين سمعوه يقول
وه��و ي��ض��رب بعصاه على س��اق � ِه بعصبية
وانفعال :إنّ مه ّمتنا ستكون شا ّقة مع هؤالء،
أوالد هاجر المجرمون.
حلم الشهيد
�ص��اع��دون بعباءاتهم
َم���نْ ه���ؤالء ال��ذي��ن ي� ّ
البيضاء ،ويخترقون الركام الساخن ،كأنهم
ضوء أو هيوال؟
و َم��نْ هم ه��ؤالء الذين يل ّفون سماء الغبار
بغالالت شفيفة كأنها الغيم الخفيف ،ويرحلون
مع الهواء؟
و َمنْ ذاك الذي يقف في الفراغ ،ويم ّد ذراعيه،
فتتدلى أكمامه الواسعة ،لتالمس األرض ،كأنه
ينتظر َمنْ يعانقه؟
و َمنْ تلك التي تلبس على رأسها تاج النور،
فتضيء الشام بهالتها الحليبية ،وتف ّر منها
وتساقط
الفراشات المضيئة ك��أزرار الثلج،
ّ
منها أزهار الياسمين؟
و َم��نْ ه��ذه التي تتهادى على ف��رس الغيم
في طريق الغابة المطيرة ،ويغطيها الن ّوار
األحمر؟
و َمنْ هذا الذي يمسك ذراع العروس ،ويخطو
معها على ماء النغم الهدهاد الرتيب ،فتثور
النوافير المل ّونة حولهما؟
ول � َم��نْ ه��ذه ال��ز ّف��ة الصاخبة التي تض ّوع
ال��ش��رف��ات ب��زغ��اري��ده��ا وصهيلها ورق��ص��ات
مزاميرها؟
أيقظوه ،إنه يحلم ،كعادته!
ال ..لم يمت تماما ً ! إنه شهيد.

هدوء حذر جنوب ًا بعد �إطالق ال�صواريخ على نهاريا
الجنوب ــ رانيا العشي
سادت أمس حال من الهدوء الحذر
والتر ّقب المنطقة المحاذية للخط
األزرق غداة الهجوم الصاروخي من
جنوب لبنان باتجاه شمال فلسطين
المحتلة ،ال��ذي لم ُتعلِن أيّ جهة
المسؤولية عنه في أعقاب اغتيال
ال��ع��دو الصهيوني الشهيد سمير
القنطار .ورفع العدو حال االستنفار
لقواته إلى أعلى الدرجات ،وأبعَد
دورياته المؤ ّللة عن الخط الفاصل
بين فلسطين والجنوب والمزارعين
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» م��ن البساتين
تحسبا ً
ال ُمتاخمة للسياج الشائك
ّ
أليّ تطورات عسكرية ،في وقت بدا
الوضع هادئا ً على طول الخط األزرق
والمنطقة المحاذية له في الجانبين،
والتي شهدت حركة خجولة ،فيما
زادت «يونفيل» من أعمال المراقبة
للمنطقة ،ورفعت استعدادها إلى
التدبير الرقم  .3وفتحت تحقيقا ً
لتحديد الوقائع ومالبسات ومواقع
إطالق الصواريخ ،ودعت األطراف
إل��ى ال��ت��زام أق��ص��ى درج���ات ضبط

أ ّن��ه قبل أي��ام قدّمت الوكالة الدولية للطاقة
الذرية تقريرها حول الملف النووي اإليراني
واعتبرته سلميا ً ومدنيا ً وال يوجد أي شائبة،
وقالوا إ ّنه منذ الـ 2009ال يوجد إشارة عسكرية
على الملف النووي اإليراني ،وقدّموا التقرير إلى
مجلس الحكام ،وصدّق على مضمون التقرير
باإلجماع ،وكان من الممكن شنّ حرب على إيران
ب ُتهمة صناعة أسلحة نووية».
وتط ّرق السيد نصرالله إلى موضوع إجراءات
المصارف اللبنانية والدولية ،وأ ّكد «أ ّننا ال نملك
ودائع في مصارف العالم والمصارف اللبنانية
ال سابقا ً وال حالياً ،وليس لدينا أموال نودعها
في البنوك» ،الفتا ً إلى «أ ّننا ُننفق المال على
مقاومتنا وعوائل شهدائنا وجرحانا ،وليس
لدينا أع��م��ال استثمارية ولسنا ش��رك��اء مع
شركات أو تجار» ،وإذ أ ّكد «أ ّننا في حزب الله،
ال نريد من أحد أن يحمينا فنحن نعرف كيف
نحمي أنفسنا» ،وطالب «ال��دول��ة والحكومة
اللبنانية بتح ّمل المسؤولية بحماية المواطنين
والتجار والمطلوب أن يكون هناك
اللبنانيين
ّ
رج��ال للمدافعة ع��ن المواطنين الم ّتهمين،
وتحويل الملف على القضاء اللبناني لب ّته»،
مح ّذرا ً من االنصياع لإلرادة األميركية.
وبما يخص العقوبات على بعض وسائل
اإلع�لام ،رأى السيد نصرالله أنّ «أميركا ت ّتهم
وتحاكم غيابيا ً وتعاقب وممنوع فتح الفم
وإيصال الصوت إلى أي مكان في العالم ،وقد
تصل األمور إلى أنّ أي وسيلة تسمح ألي أحد
ّ
يوضح أن ُتعا َقب»،
في حزب الله أن يشرح أو
معتبرا ً أنّ «كل حركات المقاومة مستهدفة،
والسبب الحقيقي هو «إس��رائ��ي��ل» ومواجهة
المشروع الصهيوني األم��ي��رك��ي ،والمقصود
بهذا الموضوع م��ش��روع المقـاومة ونبضها
وإرادتها».
وأ ّكد السيد نصرالله «أ ّننا سنبحث عن كل
الوسائل لنسمع صوت كل الرافضين الثائرين
ب��وج��ه ال��م��ش��روع «اإلس��رائ��ي��ل��ي» األم��ي��رك��ي،
لكن األه��م هو أ ّننا كيف ننظر إلى هذا األم��ر»،
معتبرا ً أنّ «انشغال اإلدارة األميركية بحزب

الله يجعلنا نقتنع بأننا في المكان الصحيح
والجبهة الصحيحة والمحور الصحيح ،وهذه
اإلج��راءات هي اعتراف بنا وبأنّ تأثيرنا ليس
بسيطاً ،بل اعتراف بأنّ حزب الله يلعب دورا ً
كبيرا ً في لبنان والمنطقة في مواجهة مشاريع
الهيمنة على منطقتنا» ،مشدّدا ً على «أ ّننا لن
نستسلم ولن نتراجع أو نخضع» ،مضيفا ً «ال
مصادرة لوسائل إعالمنا وال قتلنا سيغيّر شيئاً،
بل ستنتهي إلى هزيمتهم وانتصارنا ،وهذا لن
يزيدنا إلاّ قوة وسيزيد من عزمنا على مواصلة
هذا الطريق».

النفس لمنع أيّ تصعيد يهدف إلى
تقويض االس��ت��ق��رار ف��ي المنطقة،
ونشرت قوات إضافية على األرض،
ف��ي ظ��ل تكثيف ال���دوري���ات على
طول الخط األزرق ،وفي ك ّل أنحاء
منطقة عملياتها لمنع أي ح��وادث
أخرى ،وذلك بالتنسيق مع الجيش
اللبناني الذي ا ّتخذ إجراءات أمنية
على محاور القطاع الشرقي ،وعلى

امتداد الحدود الفاصلة وصوال ً إلى
ال��ن��اق��ورة ،وأق���ام ح��واج��ز تفتيش
للسيارات العابرة ود ّقق في هويات
الركاب والعابرين ،فيما قامت فرق
مشتركة لبنانية  -دولية بالبحث
منصات الصواريخ في محيط
عن
ّ
بساتين القليلة والمنصوري.
وف��ي��م��ا ل��م ُي���ح���دّد ب��ع��د مصدر
يرجح المحلّلون
إط�لاق القذائف،
ّ

العسكريون «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون» أنّ
م��ص��دره��ا أح���د ف��ص��ائ��ل المقاومة
الفلسطينية في لبنان ،ويستبعد
ال��م��ح�لّ��ل��ون ف��ي ال��ق��ن��اة ال��ع��اش��رة
«اإلسرائيلية» أن يكون حزب الله
وراء إطالق الصواريخ أل ّنه ال يمكن
أن ي��رى في ه��ذه الخطوة ر ّدا ً على
المرجح أنّ
اغتيال القنطار ،وم��ن
ّ
الحزب يخطط لعملية انتقام نوعية،
وليست على شكل قذيفة تسقط في
منطقة مفتوحة.
وصباح أم��س عثرت ق��وات أمن
العدو في منطقة نهاريا ،على بقايا
إح��دى القذائف الصاروخية التي
أُطلقت مساء أول من أمس من جنوب
ل��ب��ن��ان ب��ات��ج��اه الجليل ال��غ��رب��ي.
وط��ال��ب��ت «إس��رائ��ي��ل» على لسان
مندوبها ف��ي األم��م المتحدة دان��ي
دان���ون ،المنظمة الدولية بشجب
إطالق القذائف على أراضيها ،وقال:
«إنّ «إسرائيل» لن تقبل المساس
ب��س��ي��ادت��ه��ا وب���أم���ن م��واط��ن��ي��ه��ا،
وإ ّن��ه��ا ستواصل حماية أراضيها
ومواطنيها من أي اعتدا ٍء مهما كان»،
بحسب تعبير دانون.

} راسم عبيدات
التقينا في سجون االحتالل عام  2001في سجن
نفحة الصحراوي ،حيث كان قد مضى على وجود
القنطار في األس��ر أكثر من عشرين عاماً ،لم تهن
خاللها عزيمته ولم تنكسر إرادت��ه .كنا نختلف في
رؤيتنا ومواقفنا لك ّن ما يجمعنا ويوحدنا أكثر مما
يفرقنا.
ك��ان��ت اس��ت��خ��ب��ارات االح��ت�لال وأج��ه��زت��ه األمنية
والقيادة السياسية «اإلسرائيلية» تقول له باستمرار:
«لن تخرج من هذا السجن حياً» ،وكان يردّ« :سأخرج
حيا ً رغما ً عن أنوفكم».
وعده سماحة السيد حسن نصرالله وب ّر بوعده
ع��ن��دم��ا ق����ال« :ل���ن ي��ب��ق أس��ي��ر ل��ب��ن��ان��ي ف��ي سجون
االحتالل» .فالسيد إذا وعد وفى ،فهو ليس مثل الكثير
المتخصصة في
من القيادات العربية والفلسطينية
ِّ
بيع الشعارات وإطالق المزايدات الفارغة.
تح ّرر القنطار في عملية تبادل في  28تموز عام
 ،2008وكان ه ّمه منذ نعومة أظافره المقاومة .لم
تمسك بها حتى
يكن ابن طائفة بل ابن قومية عروبية ّ
لحظة استشهاده .كانت فلسطين قبلته وبوصلته،
ولم يغرق في الفتن المذهبية والطائفية .واستنادا ً
إلى ذلك الموقف وتلك الرؤية في  31أيار من عام
 1978ح��اول التسلل إلى فلسطين من األردن في
إطار عمله المقاوم في جبهة التحرير الفلسطينية،
لك ّن قوات النظام األردني ألقت القبض عليه ليُسجن
تمسكا ً
ه��ن��اك ث��م��ان��ي��ة أش���ه���ر ،خ���رج ب��ع��ده��ا أك��ث��ر ُّ
بالنضال والمقاومة ،فقاد في  1979/4/22عملية
«نهاريا» بزورق مطاطي في إطار عمله وانتمائه إلى
جبهة التحرير الفلسطينية بقيادة الشهيد القائد أبو
العباس من لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة .تلك
العملية التي أس��ف��رت ع��ن قتل ستة «إسرائيليين»
بينهم ع��ال��م ال���ذرة دان���ي ه���اران واستشهاد اثنين
من رفاقه هما عبد المجيد أص�لان ومهنا المؤيد،
فيما أس��ر ه��و ورفيقه أحمد األب���رص ال��ذي تح ّرر
في صفقة «الجليل» الشهيرة التي قادتها الجبهة
الشعبية ـ القيادة العامة في أيار  .1985تلك الصفقة
األكثر نوعية في تاريخ صفقات التبادل التي نفذتها
ق��وى المقاومة الفلسطينية والتي تح ّرر بموجبها
أكثر من  1150أسيرا ً من أصحاب األحكام المؤبدة
والعالية.
بقي سمير في األسر بعد جوالت قاسية وطويلة
مرحالً من سجن إلى آخر ،مرة معزوالً
من التحقيقّ ،
وأخرى منقوالً ،حيث غدا واح��دا ً من أبرز القيادات
االعتقالية ف��ي السجون بحكم التجربة والخبرة
وال���وع���ي وال��م��ع��رف��ة ،ن��اه��ي��ك ع��ن ص�لاب��ت��ه .وك��ان
الهدف من النقل والعزل الح ّد من تأثيراته على أبناء
الحركة األسيرة ،وخصوصا ً أنّ الشهيد شارك في
جميع المعارك االعتقالية ،كمعارك األمعاء الخاوية
واإلض��راب��ات عن الطعام المفتوحة والجزئية التي
خ��اض��ت��ه��ا ال��ح��رك��ة األس���ي���رة دف���اع���ا ً ع��ن وجودها
وح��ق��وق��ه��ا ومكتسباتها وع���ن ح��ق��ه��ا ف��ي تشكيل
منظماتها الحزبية االعتقالية ،وحقها في تحسين
شروط وظروف حياتها المعتقلين وتوفير العالج
لهم .وظ ّل سمير قائدا ً في المعتقل عن جدارة حتى
لحظة تحريره من األسر.
تح ّرر سمير القنطار من األسر بفضل حزب الله
اللبناني ،ومع نيل حريته كانت أجهزة استخبارات
االحتالل تطارده وتالحقه ،وتعلن أنه لن يهدأ لها
ب��ال قبل تصفيته ،ف��ك��ان ي��ق��ول دائ��م��ا ً إن��ه سيكون
مشروع شهادة ول��ن يتخلى عن الكفاح والنضال
ولن يتراجع ،لذلك انخرط في النضال في صفوف
ح��زب ال��ل��ه اللبناني م��ق��اوم��ا ً ف��ي لبنان وقبلها في
فلسطين وم���ن ث��م ف��ي س���وري���ة ،وت��رج��م انتماءه
بالفعل والعمل ومارس أعلى أشكال النضال ،وهو
الكفاح المسلح ،ورغم أنه يمتلك وعيا ً عميقا ً ومثقفا ً
من الدرجة األول��ى ،إال أن��ه ليس مثل الكثيرين من
أص��ح��اب الجملة ال��ث��وري��ة ،أو مثقفي الصالونات
ال���ذي���ن ي��م��ض��ون وق��ت��ه��م ف���ي ال���ث���رث���رات وال���ج���دال
البيزنطي النظري ،فقد ع ّمد وعيه بالفعل الميداني

وقاد وبنى مجموعات عسكرية لحزب الله في لبنان
وف��ي س��وري��ة ،وعندما شعر ب���أنّ س��ق��وط سورية
على يد الجماعات التكفيرية والعصابات اإلرهابية
سيشكل ضربة قاصمة لقوى المقاومة اللبنانية
وفي مقدمتها حزب الله ،توجه إلى سورية ليكون
في قلب المعركة ،يخطط ويوجه ويقود وقام بأكثر
من عملية ض ّد قوات االحتالل عبر الجوالن المحتل،
وق��د قامت «إس��رائ��ي��ل» بأكثر م��ن محاولة الغتياله
وفشلت ،وظلت تطارده كما طاردت من قبله الشهيد
ال��ق��ائ��د ع��م��اد مغنية ،فهي ت��رى ف��ي ه��ذا ال��ن��وع من
القيادات خطرا ً كبيرا ً على أمنها وجنودها وحتى
وجودها ،فهذه قيادات عقائدية مبدئية تشكل نماذج
إيجابية وثورية لك ّل المناضلين والمقاومين ،لذلك
ال ب ّد من اغتيالها وتصفيتها ،باإلضافة إلى كونها
وجهت ضربات مؤلمة لالحتالل وجنوده وأجهزة
استخباراته.
ت��رب��ى الشهيد ال��ق��ن��ط��ار ف��ي أس���رة مناضلة من
األب إلى األم والشقيق ،كذلك هي زوجته اإلعالمية
السيدة زينب برجاوي.
كانت لدى القنطار طريق واضحة ال تحتاج إلى
فلسفات الظرف الموضوعي والظرف الذاتي ومدى
نضوجهما ،وغير ذل��ك من المقوالت والنظريات،
ف��ك��ث��ف رؤي���ت���ه وم��وق��ف��ه ف���ي ل���ق���اءه م���ع فضائية
«الميادين» في تموز الماضي ضمن برنامج «لعبة
األم��م»  ،حيث ق��ال« :أن��ا رج��ل مقاوم وخرجت من
األسر واستمريت في هذا الخط ،وأنا لم أخدع أحداً،
حتى عندما كنت ف��ي األس���ر قلت إن��ن��ي خ���ارج من
األسر ألواصل درب المقاومة» .قلما تجد مناضالً
بهذا العنفوان واالن��ت��م��اء وال��وض��وح ،فالكثير من
المناضلين في السجون تعتقد أنهم تشربوا الثورة
وجبل النضال في دمائهم وعروقهم ،ولكن
والكفاح ُ
م��ا أن تتخطى أرج��ل��ه��م عتبات وب��واب��ات السجن،
حتى يتراجعوا ع ّما كانوا يقولونه فيغادرون طريق
النضال إلى غير رجعة.
قلة هم المناضلون الذين ينعون شهداءهم كما
نعى المناضل بسام شقيقه سمير وهو الذي حمل
قضيته ،ومعها قضية األس��رى اللبنانيين ،طوال
م��دة اعتقاله التي قاربت الثالثين ع��ام��اً ،حيث قال
في تغريدة على موقع «تويتر»« :بعزة وإباء ننعي
استشهاد القائد المجاهد سمير القنطار ولنا فخر
انضمامنا إلى قافلة عوائل الشهداء بعد ثالثين عاما ً
من الصبر في قافلة عوائل األسرى».
استهداف الشهيد القنطار ،ه��و استهداف لك ّل
المناضلين والمقاومين ،على مختلف انتماءاتهم
وم��ش��ارب��ه��م ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة ،فلسطينيين
ولبنانيين وسوريين وغيرهم ،والقنطار عمد انتماءه
بالشهادة أعلى أشكال النضال.
ف���ي م��ق��ال��ة ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة ف���ي ص��ح��ي��ف��ة «ي��دي��ع��وت
أح��رون��وت» بعنوان «ل��م��اذا اغتيل القنطار»؟ كتب
المحلل العسكري «اإلسرائيلي» رون��ي بن يشاي:
«لدولة إسرائيل حساب دم طويل مع سمير القنطار،
فهو قتل وج���رح ،وف��ي األس���اس خطط وب���ادر إلى
تنفيذ عمليات إرهابية ض�� ّد اإلسرائيليين ،منذ أن
كان في السادسة عشرة من عمره إلى أن قتل بيديه
أبناء عائلة «ه��رن» وشرطيين على ساحل نهاريا.
لك ّن ما يميز القنطار عن بقية اإلرهابيين الذين عملوا
ويعملون ضدّنا هو أن��ه من أبناء الطائفة الدرزية
في لبنان ،إضافة إلى عدم تراجع أو انطفاء جذوة
النضال ومستوى كراهيته ورغباته القاتلة ،حتى بعد
أن أمضى ثالثين عاما ً في السجون اإلسرائيلية».
تثبت عملية اغ��ت��ي��ال الشهيد القنطار الطبيعية
العدوانية لالحتالل الصهيوني ،هذا اإلحتالل الذي
ت��وف��ر ل��ه أم��ي��رك��ا وم��ع��ه��ا ال��غ��رب االس��ت��ع��م��اري ك ّل
مقومات البقاء والحصانة من أي قرارات أو عقوبات
في المؤسسات الدولية نتيجة ما يرتكبه من جرائم،
وخرقه المستمر للقرارات الدولية وعدم احترامه ك ّل
األع��راف والمواثيق الدولية .آن اآلوان لكي يعاقب
ويدفع ثمن ما يرتكبه من جرائم وعدوان.
Quds.45@gmail.com

