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حمليات

وفد من «القومي» يع ّزي بال�شهيد �سمير القنطار
ومزيد من المواقف الم�ستنكرة الغتياله
واصلت قيادة ح��زب الله وعائلة
عميد األسرى والمحررين الشهيد سمير
القنطار تقبل التعازي باستشهاده في
مج ّمع المجتبى في الحدث ،ومن أبرز
المعزين :رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط ونائب األمين
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
ووف���د م��ن ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي ض ّم رئيس المجلس األعلى
الوزير السابق محمود عبد الخالق،
رئيس المكتب السياسي الوزير السابق
علي قانصو ،عميد الدفاع زياد معلوف،
عضو المجلس األعلى منفذ عام صيدا
الزهراني خليل بعجور ،عضو المجلس
األعلى منفذ عام المتن الجنوبي عاطف
بزي ووفد كبير من المنفذية.
وفي سياق متصل ،ال تزال المواقف
ال��ش��اج��ب��ة وال��م��س��ت��ن��ك��رة ل�لاع��ت��داء
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ال��ذي استهدف عميد
األس���رى ف��ي إح��دى ض��واح��ي دمشق
وأدى إلى استشهاده ،تتوالى ،مؤكدة
«أنّ دماء الشهداء سوف تنتصر على
المحتلين والمتطرفين واألطلسيين،
الجنة والخلود للشهيد ولك ّل الشهداء
األبرار».

التغيير واإلصالح

وف���ي ه���ذا اإلط����ار ،استنكر تكتل
التغيير واإلص�ل�اح ،خ�لال اجتماعه
ال��دوري أمس ،حادثة اغتيال الشهيد
القنطار« ،عاشق للحرية والذي عانى
األسر نصف حياته ،وانتهى به األمر
إلى الشهادة ،شهيد لبنان وفلسطين
ال��ع��ودة ،واألرض المحتلة في لبنان
وسورية».
وتقدم رئيس التكتل العماد ميشال
ع��ون والتكتل «م��ن المقاومة وأه��ل
الشهيد الكبير بالتعازي والتبريكات
عن هذه الشهادة الغالية».

البعريني

وق����ال رئ��ي��س ال��ت��ج� ُّم��ع الشعبي
ال��ع��ك��اري ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق وجيه
البعريني ،من جهته في تصريح« :إنّ
الشهيد سمير القنطار منارة يتوزع
منها نور خيار المقاومة وخط الوحدة
والعروبة وعشق التضحية في فضاء
األمة العربية كلها ،فقد كانت مسيرة
الشهيد ال��ب��ط��ل واض��ح��ة األه����داف،
وكلها كانت موظفة باتجاه المقاصد
النبيلة».
وأضاف« :لقد قاوم العدو الصهيوني
الغاصب المحتل وهذا خيار ك ّل الشرفاء
ألنّ ك � ّل جهد خ��ارج ساحة قضيتنا
الكبرى فلسطين ال قيمة ل��ه ،الشرق

تحية وفاء لن�سر المقاومة
} عباس الجمعة
والمقاومين الشرفاء أينما وجدوا على
ام��ت��داد األمتين العربية واإلسالمية
والعالم أجمع ،ألنّ الشهيد القنطار
أصبح رمزا ً مقاوما ً وال يمكن ألي اغتيال
جسدي أن يح ّد من وه��ج نضال تلك
الشخصية التي جعلت من فلسطين
بوصلة لها والعدو الصهيوني بحقده
ال��دف��ي��ن وب��إج��رام��ه ال��م��وص��وف لم
ينس لهذا المقاوم تعرية السجين
للسجان طيلة  27عاما ً قضاها في
األسر واالعتقال يتنقل من سجن آلخر،
وحيث أراد العدو معاقبته كان يعمل
هو على رفع معنويات إخوانه األسرى
والمعتقلين فأضحى رم��زا ً للصمود
األسطوري في وجه السجان».
وأكد أنّ «محاربة اإلرهاب في المنطقة
والعالم تبدأ بمكافحته واجتثاثه من
المنبع حيث يوجد االحتالل الصهيوني
لفلسطين».

العيالني

أوسطية وهي مشروع تآمري أميركي
وأطلسي يستهدف الوحدة الوطنية
ويريد تنفيذ التقسيم وخلق الكيانات
الطائفية والعرقية ،اإلرهاب الذي بات
خطرا ً يُهدّد اإلنسان واألوطان ،لك ّل ذلك
نقول الشهيد القنطار تستحق سيرته
أن تكون درسا ً في الوطنية والفدائية
والبطولية».
وبارك بـ«استشهاده ألهله وأحبائه
واخ��وات��ه ،ولألمة جمعاء وهنيئا له
سيرته ونضاله واستشهاده».
وختم« :إنّ دم��اء الشهداء سوف
تنتصر على المحتلين والمتطرفين
واألطلسيين ،الجنة والخلود للشهيد
ولك ّل الشهداء األبرار».

الجبهةالديمقراطية

وأك����د ع��ض��و ال��م��ك��ت��ب السياسي
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
علي فيصل ،في بيان« ،أنّ الشعب
الفلسطيني وف��ص��ائ��ل��ه المختلفة
سيحفظون للشهيد القائد تضحياته
من أج��ل فلسطين وحقوق شعبها».
وقال في بيان« :إن كانت جريمة اغتيال
القائد سمير القنطار خسارة لنا جميعا ً
سواء على مستوى المقاومة في لبنان
أو المقاومة في فلسطين وعلى مستوى
ك ّل العالم ،إال أنّ إسرائيل تخطىء إن
اعتقدت أنّ عملية االغتيال هي نهاية
لوعد قطعته منذ اللحظة األولى لتحرير
سمير ،وخصوصا ً أنّ هناك أجياال ً من
المناضلين الفلسطينيين واللبنانيين
واألح���رار في ك� ّل العالم سيواصلون
هذا الطريق الذي سار عليه القنطار في

رحلة نضال طويلة».
وأضاف« :الحساب سيبقى مفتوحا ً
بين مقاومتنا وإس��رائ��ي��ل طالما هي
تحتل أرضا ً فلسطينية وعربية وطالما
تواصل عدوانها» ،معتبرا ً أنّ «هناك
ضرورة لمزيد من التعاون والتنسيق
بين ك�� ّل ال��ق��وى ال��راف��ض��ة للمشروع
اإلسرائيلي وللمشروع األميركي في
المنطقة والهادف إلى إشغال شعوبنا
بحروب مذهبية وطائفية وصراعات
وهمية بما يسهل على إسرائيل تطبيق
مشروعها».

التحالفالفلسطيني
في صور

ودان����ت فصائل ق��وى «التحالف
الفلسطيني» في منطقة صور ،في بيان
إثر اجتماع في مقر «القيادة العامة»
في مخيم الرشيدية« ،عملية االغتيال
الجبانة» ،واعتبرت أنّ «مثل هذه
األعمال اإلجرامية لن تزيدنا إال إصرارا ً
وتمسكا ً بخيار المقاومة».
ُّ
وش �دّد المجتمعون على «ض��رورة
التحرك الدائم من أجل دعم انتفاضة
ال��ق��دس ال��م��ب��ارك��ة ،وتفعيل العمل
ال��م��ش��ت��رك ب��ي��ن ال��ف��ص��ائ��ل وال��ق��وى
واألح��زاب اللبنانية» .وأكدوا «حرص
الفصائل الفلسطينية على مسيرة السلم
األهلي واألمني واالستقرار في لبنان».
تمسكهم «بخيار المقاومة
وأعلنوا
ُّ
وال��ن��ض��ال م��ن أج���ل ت��ح��ري��ر األرض
وال���م���ق���دس���ات ،واس���ت���ع���ادة ك��ام��ل
الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب

الفلسطيني ،وض���رورة العمل الجاد
م��ن أج��ل تحقيق ال��وح��دة الوطنية
الفلسطينية ،باعتبار أنّ ال��وح��دة
أصبحت ضرورة ملحة وعامال أساسيا
لتحقيق االنتصار».

جبهة العمل اإلسالمي

واعتبرت جبهة العمل اإلسالمي
خ�ل�ال اجتماعها ال����دوري برئاسة
منسقها العام الشيخ زهير الجعيد
وحضور النائب كامل الرفاعي وأعضاء
مجلس القيادة ،أنّ «استهداف العدو
الصهيوني الغاشم واغتياله لعميد
األس��رى والمحررين الشهيد المقاوم
القائد سمير القنطار هو دليل صحة
وصوابية وصدق وتبني خيار الجهاد
والمقاومة ،ودليل أحقية ه��ذا النهج
الذي بدأه الشهيد القنطار مقاوما ً أوال ً
ثم أسيرا ً لمدة ثالثين عاما ً ثم محررا ً
فمقاوما ً من جديد حتى استشهاده
رحمه الله تعالى على طريق تحرير
فلسطين ودحر الصهاينة الغاصبين».

حركة التوحيد

ودان «رئيس مجلس قيادة حركة
التوحيد اإلسالمي ،عضو جبهة العمل
اإلسالمي واتحاد علماء بالد الشام»
الشيخ هاشم منقارة في بيان« ،اغتيال
عميد األسرى اللبنانيين سمير القنطار،
ووصفه بالعمل اإلجرامي الهمجي الذي
يؤكد أنّ العدو الصهيوني هو رأس
االرهاب ومنبته».
وق������ال« :ك����� ّل ال����ع����زاء ل�لأس��رى

وأكد إمام مسجد الغفران في صيدا
الشيخ حسام العيالني ،في بيان ،أنّ
«األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله أعلن بوضوح أنّ من حق
المقاومة أن ت��رد أي��ن م��ا ك��ان وكيف
م��ا ك��ان وف��ي أي م��ك��ان على اغتيال
القائد الشهيد سمير القنطار» .ورأى
أنّ «المقاومة تتعرض لحملة تشويه
منظمة ومبرمجة تقودها أميركا».
ودعا الشيخ العيالني «اللبنانيين
خصوصا ً وجماهير المقاومة على
مستوى العالم عموما للر ّد على هذه
الحملة من خالل اإلعالن عن تمسكهم
ودعمهم لهذه المقاومة التي أرعبت
ودحرت الصهاينة ورفعت رأس ك ّل حر
شريف في العالم».

اإلفتاء الفلسطيني

وتقدم اإلفتاء الفلسطيني في لبنان
والشتات ،في بيان ،خ�لال اجتماعه
األسبوعي برئاسة قائم مقام مفتي
فلسطين في لبنان والشتات الشيخ
محمود سليم اللبابيدي ،من «سيد
المقاومة واآلب��اء وآل القنطار وسائر
أبناء المقاومة والمجاهدين والمرابطين
على الثغور بأسمى آي��ات التبريكات
والتهنئة بشهادة القائد المجاهد سمير
القنطار» ،معتبرا ً «أنّ الشهيد القنطار
كان من بداية خطه الجهادي والنضالي
ابن فلسطين وهو اليوم شهيد فلسطين
بامتياز ،وأنّ نضاله وتحمله ومثابرته
على الجهاد لن تتأثر بعواء الكثير من
المبغضين الذين حاولوا عابثين أن
يقللوا من قيمة نضال القنطار».

خطاب ال�سيد ...وكيف �سيكون الر ّد؟
سناء أسعد
كنت كما الكثيرين غيري أنتظر بفارغ الصبر خطاب أمين
عام حزب الله السيد حسن نصرالله بعد تلك العملية العدوانية
التي استهدفت عميد األسرى المح ّررين المقاوم المناضل
عماد الحرية سمير القنطار داخل األراضي السورية ،دون
استثناء «إسرائيل» وأميركا وتركيا والسعودية وغيرها من
ال��دول المتآمرة لقتل روح المقاومة ،حيث
يصح القول إنّ
ّ
انتظارهم كان أكثر بكثير من انتظارنا نحن .ومن المؤكد
أنّ لحظات االنتظار كانت عصيبة جدا ً عليهم ولم تخ ُل من
التوتر والقلق والسكون المترافق للجهوزية واالستعداد
الكامل ل��ل��ردّ ...فهل تتوقعون أن يستخلصوا م��ن خطاب
السيد طريقة معينة تتبناها ال��م��ق��اوم��ة ف��ي منهجية ال��ر ّد
المكانية والزمانية؟
ب��ك�� ّل ت��ج�� ّرد وم��ص��داق��ي��ة كنت أت��وق��ع كما غ��ي��ري خطابا ً
حماسيا ً م��ن سماحة السيد يشعل ن��ار ال��ث��أر ف��ي قلوبنا
من جهة ويطفئ ،من جهة أخ��رى ،نار القهر والحزن التي
أشعلتها تلك االعتداءات المتتالية السافرة والحاقدة من ذلك
الكيان الواهن الذي ال ّ
يكف عن العبث في المنطقة بأكملها
بأي طريقة ومهما كان الثمن....
ليفرض وجوده الغاصب ّ
انتظرت كما الكثيرين أن أسمع لهجة ح��ادة أو انفعالية
في خطاب السيد ...لكنني لم أسمع ...فالتجأت إلى مالمح
وجهه والتعابير التي تتحدّث عما يجول في األعماق وإلى
تفسر أحياناً ،بل دائماً ،ما يدور في العقول
حركات يديه التي ّ

والقلوب من مشاعر وأفكار...
بعد ك ّل هذا البحث مرارا ً وتكراراً .هنا وهناك وفي أبعاد
خطاب السيد كافة والمواضيع التي تناولها ،ال يمكنني إال
أن أسلّم بنتيجة واحدة بعد ذلك الخطاب ،بل بحقيقة ثابتة
ال يمكن ال��ت��أوي��ل والتشكيك بها أو حتى إث���ارة الجدليات
وال��ن��ق��اش��ات ح��ول مصداقيتها وصدقها وحتمية بقائها،
كتاريخ مش ّرف ألجيال وأجيال .هذه الحقيقة هي تلك القوة
الكامنة والصمود الجبار اللذان يسكنان في قلب ك ّل مقاوم
شريف مليء بالتحديات التي ال تعرف الهزيمة أبدا ً إال مرارا ً
يتذ ّوقه العدو...
فلماذا الحماس في خطاب السيد إن لم تكن هناك هزيمة
تتطلب الحماس في الخطاب ...فيترك معه التسليم للمجال
التفسيري للعدو بأنهم استطاعوا االستفزاز وأنّ الخسائر
المعنوية كبيرة ف��ي صفوف المقاومة ف�لا ب�� ّد م��ن حماس
خطابي حتى ال تنهار الهمم...
لماذا الحماس إذا لم تكن هناك من عزائم أثبطت أو همم
همدت أو حرب ستتوقف؟
لماذا الخطاب الحماسي إذا كانت روح المقاومة وال تزال
وستبقى حية تنبض بها القلوب وتتكلم عنها العقول وتشهد
لها الساحات والميادين في ك�� ّل زم��ان ومكان يتطلبه ذلك
الوجود النضالي؟
لماذا الحماس إذا كانت الشهادة حلم ومبتغى ك ّل مقاوم
شريف؟
ف��روح المقاومة ال تقتل وال تتوقف عن العطاء بسلسلة

م��ن االغ��ت��ي��االت وإن ط��ال��ت أه��� ّم ال��ق��ادة ال��م��ق��اوم��ي��ن ،الذين
كان آخرهم القنطار النضالي والقنطار الروحي والقنطار
الجغرافي والتاريخي ،والقنطار االجتماعي واإلنساني
والديني ...فهو جمع ووح��د ك ّل هذه القنطارات في قنطار
واحد وهذا ما تناضل من أجله ك ّل روح مقاومة ،وهذه هي
الرسالة التي يريد أصحاب القضية إيصالها حتى يتحقق
السالم في بقاع األرض كافة دون أن ترعبهم أو تنال منهم
تلك االغتياالت أو التصريحات الحاقدة واالتهامات الواهمة
والتسميات والتصنيفات الكاذبة للتشكيك بدور حزب الله
في المنطقة ...ما داموا هم واعين ومدركين لحقيقة دورهم
وأهميته وأحقيته وشرعيته واستمراريته حتى يتحقق
النصر لو بعد حين...
الر ّد الزم وال ب ّد منه ،بل هو ضرورة ،لكنه لن يكون في
المكان والزمان اللذين تتوقعهما «إسرائيل».
أتوقع أن يكون ال��ردّ ...ليس على طريقة «اضربني ّ
كف
ألضربك آخ���ر »...بل سيكون على طريقة «اضربني ّ
كف
حتى أصفعك ع��ش��رة ...اطعني في الضهر ألهزمك وجها ً
لوجه في قلب المعركة».
اغ��ت��ال��وا مغنية وال��ق��ن��ط��ار وال��ش��ع�لان ...ن��ع��م ،ل��ك�� ّن في
صفوف المقاومة بك ّل امتدادها بل في األرواح والقلوب ألف
مغنية وقنطارات وشعالت المقاومة لن تنطفئ...
ال��ر ّد لن يكون من ح��زب الله ف��ق��ط ...سيبدأ ول��ن ينتهي
حتى يت ّم تحرير آخر شبر من األراضي المحتلة ...وتنهار
تلك الشبكة العنكبوتية الواهنة الواهمة إلى غير رجعة...

انتخابات
نقابية
ت���ع���ل���ن ن���ق���اب���ة معلمي
وتجار الخضار والفواكه
في محافظة النبطية
ع���ن اج������راء إن��ت��خ��اب��ات
تكميلية لمجلسها التنفيذي
وذل���ك ي��وم السبت الواقع
ف���ي���ه  2016/1/9من
ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة صباحا ً
ول���غ���اي���ة ال���س���اع���ة الثانية
عشرة ظهرا ً في مقر النقابة
ف���ي ال��ن��ب��ط��ي��ة ب��ن��اي��ة حرب
قرب مصرف لبنان وذا لم
يكتمل النصاب القانوني
في هذه االنتخابات ،تؤجل
ليوم السبت التالي ،تاريخ
 ،2016/1/16وفي نفس
ال��زم��ان وال��م��ك��ان ،على أنه
سوف يقفل باب الترشيح
ف��ي ال��ي��وم االرب��ع��اء الواقع
فيه .2016/1/6

*

ما أصعب الكالم عندما تتحدث عن رفيق وأخ
وصديق ومناضل .إنه الشهيد المناضل عميد األسرى
العرب المح َّررين سمير القنطار بطل عملية «نهاريا»
البطولية لـ«جبهة التحرير الفلسطينية» عام .1979
حيث ليس أصعب من الكالم في حضرة الشهداء عن
الشهداء ،حتى لو خرجنا من تلك العقدة ،وبدأنا الكالم
كما نفعل اآلن يبقى السؤال الم ّر عالقا ً في الحلق ،ما
جدوى الكالم؟
اإلجابة فقط خطها الشهداء واألس��رى والجرحى
والمطاردون من أبناء المقاومة ،وألمانة سمير القنطار
الثائر واألسير والمطارد والقائد الشهيد الذي جمع
المجد من أطرافه .كان هذا الجهد الذي صنعه سمير
ورفاقه ،وما كان منا إال الجمع والترتيب ،وإضافة
هذه الكلمات.
سمير القنطار تلك الكلمة العظيمة التي لم يحملها
جسدها بروعة في واقع
الشهيد البطل كاسم فقط ،بل ّ
النضال لدرجة أنك لو بحثت له عن اسم فلن تجد غير
كلمة سمير لتطلقها عليه .ففي الحياة االجتماعية
كان صدره وسلوكه مفعمين بالدفء والحنان وروح
جسد أسطورة رائعة
التعاون ،وفي الجانب النضالي ّ
من االنتماء والتواصل النضالي منذ نعومة أظفاره.
فمنذ الرابعة عشرة من عمره وحتى يوم استشهاده
وشعار التواصل النضالي ال يفارقه ق��وال ً وعمالً.
ففي األسر كما بعد التح ُّرر كان دائما ً ممتشقا ً سالح
النضال حتى يطبق شعاره الشهير ،لن أكون عبدا ً
للمرحلة ألنني لن أعيش سوى مرة واحدة وسوف
أعيشها بشرف.
بتاريخ  31كانون الثاني  ،1978اختير المناضل
سمير القنطار واثنان من رفاقه لتنفيذ عملية عبر
الحدود األردنية في منطقة بيسان داخل فلسطين،
لكنه اعتقل من قبل السلطات األردنية وسجن لمدة
ثمانية أشهر وأطلق سراحه ،إال أنه عاد إلى لبنان
وص ّمم على النزول بعملية «نهاريا» البطولية في 22
نيسان  1979حيث أشرف على هذه العملية أمين
عام جبهة التحرير الفلسطينية الشهيد القائد أبو
العباس ورفيق دربه سعيد اليوسف.
وفي  22أبريل  1979تسلل القنطار عندما كان
في السادسة عشرة ونصف ،مع عبد المجيد أصالن،
مهنا المؤيد ،أحمد األبرص ،من أبطال «جبهة التحرير
الفلسطينية» عبر الحدود اللبنانية بحرا ً في قارب
مطاطي .وعند وصولهم إلى مدينة «نهاريا» ،اشتبكوا
مع قوات االحتالل الصهيوني ودرات معركة عنيفة،
والمميز في عملية «نهاريا» أنّ المجموعة استطاعت
اختراق حواجز األسطول السادس وأخفوا الزورق
عنالرادار وحرس الشاطئ .بدأت العملية في الثانية
فجرا ً واستمرت حتى ساعات الصباح ،ووصلت
المجموعة إل��ى شاطئ نهاريا حيث توجد أكبر
حامية عسكرية ،إضافة إلى الكلية الحربية ومق ّر
الشرطة وخفر السواحل وشبكة اإلنذار البحري ومق ّر
الزوارق العسكرية «اإلسرائيلية» شيربورغ،اقتحمت
المجموعة إحدى البنايات العالية التي تحمل الرقم
 61في شارع جابوتنسكي وانقسمت  إلى قسمين.
اشتبكوا في البداية مع دوري��ة للشرطة وحاولوا
ال��دخ��ول إل��ى منزل يملكه أم��ون سيالع يقع على
الشاطئ مباشرة ،وبعد ذلك اشتبك أفراد العملية مع
دورية شرطة»إسرائيلية» فقتل الرقيب إلياهو شاهار
من مستوطنة معلوت.
بعدها استطاعت المجموعة أس��ر عالم ال��ذرة
«اإلسرائيلي» داني ه��اران واقتادوه الى الشاطئ،
ووق��ع��ت المعركة الرئيسية عندما ح��اول سمير
االق��ت��راب من ال���زورق وف��ي ه��ذه المعركة استشهد
احد رفاقه واصيب رفيقه االخر بجراح بالغة كما ان
سمير قد اصيب بخمس رصاصات في انحاء جسده
كافة ،وبعد ان استقدمت قوات العدو وحدات كبيرة
من الجيش دارت اشتباكات عنيفة على اثر احتماء
سمير وراء الصخور ،ونجح سمير باطالق النار على
قائد قطاع الساحل والجبهة الداخلية الشمالية في
الجيش االسرائيلي الجنرال (يوسف تساحور) حيث
جرح بثالث رصاصات في صدره ونجا باعجوبة.
وكانت الحصيلة النهائية للعملية ستة قتلى من
بينهم عالم الذرة داني هاران واثني عشر جريحاً،
وبعد هذه المعركة مع أبطال العملية استشهد عبد
المجيد أصالن ومهنا المؤيد واعتقل سمير القنطار
وأحمد األبرص.
ف��ي  28ك��ان��ون الثاني  1980حكمت المحكمة
«اإلسرائيلية» على سمير القنطار بخمس مؤبدات
مضافا ً إليها  47عاما ً (إذ اعتبرته مسؤوال ً عن قتل 5
أشخاص وإصابة آخرين) .ت ّم إطالق سراح األبرص
في  21أي��ار  1985في إط��ار صفقة تبادل األسرى
بين االحتالل والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ
القيادة العامة ،بينما ت ّم اإلف��راج عن سمير القنطار
في  16تموز  2008في إطار صفقة تبادل األسرى
بين «إسرائيل» وح��زب الله ،ت ّم بموجبها اإلف��راج
عن أربعة أس��رى لبنانيين من مقاتلي حزب الله،
اعتقلوا في حرب تموز  ،2006وجثث  199لبنانيا ً

وفلسطيني وآخرين ،مقابل تسليم حزب الله جثث
الجنديين «اإلسرائليين» اللذين ت ّم قتلهما في عملية
«الوعد الصادق» في تموز .2006
واصل مشواره النضالي منذ اليوم األول لتح ُّرره
من األس��ر ،مقاوما ً في المقاومة اإلسالمية لم يترك
موقعه بمواجهة العدو الصهيوني.
إنّ أكثر المواقف التي يمكن للمرء الحديث عنها
للمناضل الشهيد سمير القنطار أنه معروف برجل
المواقف الشجاعة والشهامة والتضحية ،اإلنسان
عند سمير موقف ،إما أن تكون أو ال تكون .تلك هي
قناعاته التي عاشها طوال حياته ،تلك القناعات التي
كان يدفع مرات كثيرة ثمنها غاليا ً وتجده مسرورا ً
غير عابىء بالنتائج الشخصية ،لقد أرضى ضميره
وقناعته.
ما أعظم روحه ،أجمل شيء لديه أنه مقتنع بعمق
بأنّ مه ّمة النضال تقع على عاتق ك ّل المقاومين الذين
يحملون اإليمان الثوري ،فهو أحب الشهيد القائد أبو
العباس وأقواله ومواقفه وأحالمه الثورية بحرارة
وتوقد كان يجد فيه الثورة ونار التضحية ،واجترح
المعجزات.
من هنا نقول إنّ الشهداء ال يمرون في صفحات
تاريخنا إال حروفا ً وكلمات معمدة بالدم وسطورا ً
نسجت من أشالئهم الممزقة.
فسمير القنطار واحد منهم ينبغي أن يستلهم عند
ك ّل موقف ومنعطف ،بمأثرة الشهداء األب��رار ،وأن
ي��زداد صالبة وتمسكا ً بالقضية والموقف ،و كلما
ساور أحدنا الوهن أو الشك ففي مواقفهم ما يغني
وينير لنا الطريق و يقودنا إلى النصر المحتم.
بعد انتصارات المقاومة في لبنان وتحريره من
األسر ،رأى سمير القنطار في سماحة سيد المقاومة
السيد حسن نصرالله الوالد والقائد وفي المقاومة
وجد الجواب ،حيث انسجم بنظريته مع الممارسة
في بوتقة القضية والموقف ،فكان نموذجا ً وطرازاً،
تألفه وتصادقه بيسر خالل أق ّل من دقيقة معه ،بعد
أن يغادرك تحتاج بل تشتاق إلى لقائه ،ففي طفولته
معالم رجولة صارمة ،وفي رجولته مالمح طفولية
تكثف ال��ب��راءة والنقاء والشفافية ،وال أبالغ حين
أقول إنه يطرح في سلوكه إنسانيته وغناها من دون
تكليف.
سمير القنطار المقاوم رسم شخصيته النضالية
أكثر يسرا ً وأسهل استيعاباً .عرفته عن كثب كوني
كنت رفيقه ومن أبناء جيله ،كان األكثر تميزا ً في ثباته
واستمراره ،و بعد أن تح ّرر من األسر كان مثقفا ً متكلما ً
يحمل عبارات مصقولة وعميقة ،في اندفاعه وحماسة
ودعابته واستعداداته لالستمرار في المقاومة ،فهو
لم يهرم ولم يمرض وبقي شامخا ً شابا ً يتدفق حيوية
واستعدادا ً للعطاء ،وانخرط في مه ّماته بسرعة بعد
أن أنهى واجباته نحو أسر رفاقه األسرى الذين يحمل
همومهم ،وفتح ذراعيه لمه ّمات النضال في المقاومة
اإلسالمية وحزب الله مستعدا ً لها من أبسطها إلى
أكثرها تعقيداً ،لتفتح له آفاقا ً رحبة ولتفجر إمكاناته
وثورته للنضال والقتال ،فكان مقداما ً ورجالً فوالذياً،
لم تنحن ركبتاه ،وظ� ّل رأس��ه مرفوعا ً إلى األعلى،
وعيناه مصوبتان نحو الشمس المشرقة على أسوار
ال��ق��دس ،فاستشهد قابضا ً على ج��م��رات العقيدة
والموقف والمبدأ بيد ،وعلى زن��اد الرشاش باليد
األخرى.
ها هو سمير القنطار يؤكد لألعداء ولألصدقاء ،أنه
ليس عمالقا ً خارقا ً غير عادي ،بل إنسان ،وأنّ اإلنسان
حين يطارد ذاته فلديه من اإلمكانات التي إذا تح ّررت
تحوله إلي عمالق.
أمام ك ّل ذلك أنحني أمام هامة سمير القنطار القائد
المقدام والشجاع ،وحتى أكمل دائرة الحقيقة أقول ،ما
كان لسمير أن يمتلك هذه العظمة ويستحق هذا التقدير
لو لم ينشأ في كنف أسرة ومجتمع ساعداه في تكوين
شخصيته ،واكتسب منهما عناصرها ومقوماتها ،فقد
ولد ألم تتدفق إنسانية ،وأب صارم في قسماته صلب
شفاف ولطيف في معاملته ،وأخ حمل قضيته كأسير
ومناضل ،فتشعر بالدفء والراحة ومشاعر الحب
الموشحة بالهيبة واالحترام ،وأخوات جميعهن بين
الصالبة وغنى المشاعر اإلنسانية واالنتماء العالي
للواجب ،وفي المجتمع العائلي الذي تخطى األسرة
سمات تتقاطع مع سمات أسرته ،وزوجته اإلعالمية
الصلبة الذكية اإلنسانة التي شاطرته الحياة وتودعه
وهي تعتصر األلم ،رغم أنّ زواجهما لم يتع ّد الثالث
سنوات أو يزيد عنها بقليل.
ختاماً ،ال ب ّد من القول :طوبى للمناضلين وللقادة
الذين تقدموا الصفوف في التضحية ،فأعطوا نموذجا ً
يُحتذى ،لشعبنا وأمتنا ومقاومتنا ،ونحن نعاهد
سمير القنطار بأننا سنبقى أوفياء إلرثه النضالي
المتقدم في مسيرة الكفاح والنضال والمقاومة ،وإنّ
سمير باستشهاده وهو يقبض على جمر النضال
والتضحية ،كان شعاره تحرير األرض واإلنسان.
*كاتب سياسي

تركت لكم فل�سطين �أمانة
} ماجدة أبو شرار
حين نكتب يخفق القلب
على وقع ترانيم أحزاننا
تتماهى الروح لصدى نغماتها
يستوطن الحزن عيوننا!
ننظر إلى السماء برجاء الظمأى
علها تمطر قليالً من رذاذ يحمل في ك ّل قطرة
فيضا ً من حب أو فرح أو شذى عطر أو همسة حنونة
لم أكن أدرك أنك القطرة
التي نزلت من السماء
بلون الدم القاني
فغسلت الوجه والمقلتين
كأنك عطاء الله على أرض
ما زالت تئنُّ وتحتضر
بفعل غدر أو قدر أو صفقة أو أو ال ندري.
«إسرائيل» هي الوحيدة التي تنتهك
ك ّل المحرمات
وإن وجدت قواعد هنا أو هناك
سمير القنطار بشهادته الموصولة بحبل سري
ابتداء من شاطئ بيروت إلى حيفا إلى دمشق
سوار حب وعطاء وطوق ياسمين
ينثر أريج سحره في بالد الشام
وحد المراسي وكسر الحدود
دمك ّ
قلت دوما ً ال أريد إال أن أستشهد على أرض فلسطين
وقد استجاب الله لك
ارتقيت شهيدا ً في أكناف بيت المقدس
تلقي روحك التحية والسالم
على أصدقاء األسر تقول لهم:
وأخيرا ً هدأت روحي وتح ّررت في ملكوت الشهادة
تركت لكم فلسطين أمانة ...تركت لكم فلسطين أمانة.

�شهدا�ؤنا
ع ٌّز ومنا ُر
*

صالح علي حرفوش

يا هول ما جاءت به األخبا ُر
صعقت له األفكا ُر
من حادث ُ
صهيون في خبث وحق ٍد عار ٍم
يترصد األحرار م ّمن ثاروا
ّ
منهم ألسرى عمدة وقيادة
وهو الشهيد سميرنا القنطا ُر
وهو السمير بدأ الحياة مناضالً
وغدا أسيرا ً شاءتِ األقدا ُر
بعد التح ّرر بات يُتقن خطة
لنضاله وبه األمور ُتدا ُر
«جوالن» قاعدة له ومحطة
فلدى العد ّو تصاعدت أخطا ُر
صهيون في مكر وغدر بارعٌ
واالغتيال سالحه الب ّتا ُر
بضغينة ومكيدة مشؤومة
فسمير يُغتال ،بذاك فخا ُر
لكنْ مقاوم ٌة ستحسم أمرها
ويطيب للبطل الشهيد الثا ُر
هذا الشهيد وغيره من قبله
شهداؤنا ع ٌّز بهم ومنا ُر
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