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حمليات �سيا�سية

«الق�سام»
على هام�ش تعزية
ّ
بالقنطار!
راسم عبيدات
واض ��ح م��ن خ�ل�ال ال�م�ت��اب�ع��ات أنّ ه �ن��اك ان �ف �ص��ام �ا ً في
�س��ام» وب�ي��ن ال�ق�ي��ادة السياسية
ال�ع�لاق��ة ب�ي��ن «ك�ت��ائ��ب ال �ق� ّ
القسام أرسلت رسائل
كتائب
لـ«حركة حماس» ،حيث إنّ
ّ
تعزية أو تهنئة لقيادة ح��زب الله بشهداء جرمانا وعلى
رأس �ه��م الشهيد ال�ق�ن�ط��ار ،وه��ي رس��ائ��ل ب��روت��وك��ول�ي��ة ال
أك�ث��ر .وي�ب��دو أنّ تلك التعزية خلقت ت��داع�ي��ات كبيرة في
بيئة حماس وحواضنها وعند ُكتّابها ومثقفيها في قطاع
غ��زة وف��ي ال�خ��ارج ،ما يؤكد أنّ الفكر الوهّابي التكفيري
وال�س�ل�ف��ي ،متغلغل ج��دا ً ف��ي بيئة «ح �م��اس» وحواضنها
وقواعدها؛ وهذا واضح من خالل التغريدات على مواقع
التواصل االجتماعي أو المقاالت التي ُكتبت من قبل ُكتّاب
محسوبين على «حماس» ،والتي تعكس المذهبية المقيتة
والحقد األعمى على الشيعة ،وال��ذي وص��ل ح� ّد التشفي
والتهليل والتكبير وال�ف��رح بهذه العملية «اإلسرائيلية»
التي استهدفت قائدا ً دفع ثالثين عاما ً من عمره لفلسطين
ف��ي س �ج��ون االح��ت�ل�ال ،ك��ان قبلها م �ن��اض�لاً ف��ي الثورة
الفلسطينية.
وهنا ال ب � ّد م��ن ال�ق��ول إنّ مشيخات النفط وال �ك��از ،بما
تضخه م��ن أم��وال وم��ا تمارسه م��ن تحريض على حزب
ال�ل��ه والمعسكر ال��روس��ي ـــ اإلي��ران��ي ــــ ال �س��وري ،تلعب
دورا ً كبيرا ً في تغذية تلك المواقف وردات الفعل االنفعالية
ال�م��ذه�ب�ي��ة ،وق��د رأي �ن��ا ك�ي��ف وق �ف��ت «ح �م��اس» إل��ى جانب
مشيخة السعودية ف��ي حربها على ف�ق��راء اليمن ،ف��ي ما
ُيس ّمى «عاصفة الحزم» ،كذلك كانت مواقفها مع تشكيل
ما ُيس ّمى «التحالف اإلسالمي» ال��ذي شكلته السعودية،
متذرعة بأنها تريد محاربة اإلرهاب.
عندما تصدر مواقف وإدانات واسعة وعبارات استنكار
القسام التهنئة أو التعزية باستشهاد
ض� ّد تقديم كتائب
ّ
عميد األس��رى المحررين سمير القنطار ع��ن الحواضن
وال�ق��واع��د وال�ك�ت��اب والمثقفين المحسوبين على حركة
ح�م��اس ،م�ح��ذرة م��ن أن ي��ؤدي ذل��ك إل��ى خ�س��ارة الحركة
شعبيتها وح�ض��وره��ا واح�ت��رام�ه��ا بين ال �ن��اس ،ف��إنّ ذلك
يشير إلى ازدواجية في سلوك ومواقف الحركة ،وتأرجح
عميق لم تستطع القيادة السياسية لحماس حتى اللحظة
حسمه لمصلحة المعسكر السعودي ــــ القطري ـــــ التركي،
القسام ،كذراع ميداني وتنفيذي للحركة ،تعرف
فكتائب
ّ
حقّ المعرفة طبيعة وحجم الدعم المالي والعسكري الذي
قدمته إيران وحزب الله للكتائب ،لك ّن القيادة السياسية ال
تستطيع أن تقف إلى جانب هذا المحور الذي غادرته مع
بداية األزمة السورية ،وأي مواقف مغايرة تصدر عنها قد
تدفع بالحركة إلى خانة التصدُّعات والتشققات ،وحتى
السلطة الفلسطينية ال�ت��ي ه��ي سلطة تحت االح �ت�لال لم
يجرؤ ما ُيس ّمى مجلس وزرائها على التعزية باستشهاد
القنطار.
المواقف العلنية لـ«حماس» بإدانة عملية اغتيال القنطار،
ال تنسجم وال تتطابق مع ما يجري في قواعدها وبيئتها
الحاضنة ،فعندما تغرد ابنة خالد مشعل ،الرجل األول
في حماس ،على تويتر «الله ال ي��ردّك يا سمير القنطار،
وعقبال حسن الالت» ،وكذلك الكاتب ال ُمغرق في المذهبية
األردني ياسر زعاترة ،والذي وصل األمر به ح ّد التهجم
القسام ،وهناك شخص آخر مقيم في فنادق
على كتائب
ّ
لندن ذات الخمس نجوم ُيدعى ابراهيم حمامي ،ليس له
والتهجم ،حتى أنك تشعر بأنه
سوى الردح والشتم والذ ّم
ُّ
يحقد على ذاته.
أليس من العار أن ينعت حملة الفكر الوهابي التكفيري
ه��ذا الشهيد ،بـ«المتشيِّع الرافضي قاتل أط�ف��ال سورية
الشبيح»؟ حتى أنّ البعض ذهب إلى ما هو مقزِّز و ُمقرف،
وما يعبر عن حقد غير مسبوق بالقول إنّ الشهيد القنطار
«فطيسة وماتت»؟
ليس ذلك غريبا ً وال مستغربا ً على مثل هؤالء ،فهم َمن
كانوا أول الشامتين والراقصين والمهللين والمطبلين ألي
غارة تشنها «إسرائيل» على سورية أو مواقع حزب الله،
وال ننسى عباراتهم «اللهم اضرب الظالمين بالظالمين»،
في فرح وامتداح للقصف «اإلسرائيلي».
تخيّلوا أنّ البعض ممن ه��م محسوبون على الحركة
واإلسالم السياسي في معرض تبريرهم لتعزية حماس
وك�ت��ائ��ب ال�ق�س��ام ب��ال�ق�ن�ط��ار ،ق��ال��وا إنّ ال��ض��رورات تبيح
ال�م�ح�ظ��ورات وإنّ ت�ع��زي��ة ال�ق�س��ام ه��ي ن��وع م��ن التكتيك
�س��ام عكس ما
وال �م��راوغ��ة ،وإنّ م��ا تظهره ال�ح��رك��ة وال �ق� ّ
تخفيانه وال تجاهران به .أي تكتيك وأي مرونة هذه؟ هذا
هراء وسفسطة وازدواجية في السلوك ومواقف ال يمكن
أن توصلنا إلى وحدة وطنية أو إنهاء انقسام أو محاربة
للمذهبية والطائفية.
إلي ،في سياق قراءة لمواقف هؤالء ،فأنا لست
بالنسبة ّ
مستغربا ً أو م��راه�ن�ا ً على أن يتخلى ه��ؤالء ف��ي ي��وم من
األيام عن نهجهم اإلقصائي ،واعتبار ك ّل من يخالفهم وال
يتفق معهم بالرأي أو وجهة النظر كافر ،على اعتبار أنهم
يملكون صكوك الغفران وإدخال الناس إلى الجنة أو النار،
أو االت�ه��ام بالخيانة والعمالة على اعتبار أنهم يوزعون
شهادات الوطنية.
َمن يهلل ويكبّر ويتمنى أن تقتل «إسرائيل» المزيد من
ك��وادر وق��ادة ح��زب ال�ل��ه  ،فلن ي�ك��ون ف��ي ي��وم م��ن األيام
مؤتمنا ً على وطن أو قضية.
ح��زب ال�ل��ه اح�ت�ض��ن م�ب� َع��دي م��رج ال��زه��ور م��ن حماس
والجهاد ،وم ّولهم ود ّربهم عسكريا ً وأ ّمن لهم ك ّل مقومات
الحياة ،وفي ك ّل الحروب العدوانية التي شنتها «إسرائيل»
على غزة كان مصدر الدعم المالي والعسكري والسياسي
هو إيران وسورية وحزب الله ،وفي المحصلة يستكثرون
على مقاوم كبير كالقنطار ناضل في سبيل فلسطين ودفع
ثمن ذل��ك ثالثين ع��ام�ا ً م��ن ع�م��ره ف��ي س�ج��ون االحتالل،
واختار بعد خروجه أن يستم ّر في النضال والمقاومة من
أجل فلسطين ولبنان وسورية والمشروع القومي ،برقية
تعزية بروتوكولية ويعتبرونها جريمة ،ويكيلون له أسوأ
األوصاف والعبارات المسيئة.
ع�ن��دم��ا ي�ف�ق��د ال�ب�ع��ض ال�ب��وص�ل��ة و ُي �م �ع��ن ف��ي المذهبية
وي �غ��رق ف��ي اإلق�ص��ائ�ي��ة وي�ص��ل ح � ّد العنجهية والغرور
والغطرسة ،كما هو حال الخليفة السلجوقي ،ال��ذي كان
البعض يراهن عليه بأن يح ِّرر فلسطين ،ليظهر فيما بعد
على حقيقته بعدد من المشاهد «البروباغاندية» والتمثيلية
ومحجتهم
ال�خ��ادع��ة ،فها ه��و يعاقب َم��ن ك��ان ه��و قبلتهم
ّ
القسامي صالح
ومثالهم ،بتقييد أنشطتهم وط��رد القائد
ّ
ال� �ع ��اروري وب �ع��د إس �ق��اط ط��ائ��رة «س��وخ��وي» الروسية
استنجد ب �ـ«ن��ات��و» لحمايته ،ول��م ي�ت�خ� ّل ع��ن أط�م��اع��ه في
الجغرافيا السورية والعراقية ،ليعود إلى حضنه الطبيعي
أميركا و«إسرائيل».
إنّ من غيّروا اسم مدرسة المناضل الفلسطيني الشهيد
غ�س��ان كنفاني ف��ي رف��ح ،ليس غريبا ً عليهم أن يشتموا
ويطعنوا في وطنية مناضل قضى في السجون عمرا ً أكثر
من عمر انضمامهم إلى النضال الفلسطيني.
Quds.45@gmail.com
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خفايا
خفايا

الأ�سد متعاون ب�شكل كامل مع طبيعة «ر ّد» حزب اهلل على «�إ�سرائيل»
 روزانا رمال
أي �ا ً تكن التبعات يتحدّث أمين ع��ام ح��زب الله السيد حسن
نصرالله في تأبينه للشهيد سمير القنطار عن ر ّد ال محالة وهو
الجزء الذي ستركز عليه التقديرات «اإلسرائيلية» في استطالع
ما ستحمله طبيعة هذا الر ّد من أهداف وحسابات ،ألنّ في هذا
الكالم مخاطر لم تكن تتوقعها «إسرائيل» ،وه��ي التي راهنت
وبثت أجواء مزدوجة المعايير كي تستدرج حزب الله إلى مواقف
خالل أسبوع من تنفيذ عملية االغتيال ،فتوزعت التعليقات بين
«هآرتس» و«يديعوت احرونوت» باألخص واح��دة تتحدّث عن
صعوبة أن ير ّد حزب الله ويأخذ المنطقة إلى حرب بسبب عجزه
وتركيزه على معارك سورية التي أرهقته؛ واألخ��رى تؤكد أنّ
حزب الله قادر على الر ّد الذي يمكن له أن يؤدّي إلى حرب جدية،
وهذا الحساب المرتبط بإيعاز استخباري في ظروف كهذه فشل
في اإليحاء للمقاومة بأنّ «إسرائيل» مستعدّة لهذا الردّ ،أو أنها غير
آبهة لما يمكن أن يحمله ،وفشل أيضا ً في إقناع الجبهة الداخلية
بأنّ حربا ً مع «إسرائيل» ستقلق حزب الله وبأنه غير قادر عليها.
أرادت «إسرائيل» إقناع الداخل لديها بهذا االحتمال منذ أن
اندلعت األزمة السورية ،ومشاركة حزب الله فيها منذ سنتها
ال�ث��ان�ي��ة ،لكن ضعف ه��ذا السيناريو ص� � ّوب عليها مباشرة
ووضعها أمام أسئلة من هذا القبيل« :إذا كان حزب الله عاجزا ً
ع��ن القيام بحرب م��ع إس��رائ�ي��ل ،وبالتالي إذا ك��ان ال�ح��زب قد
استنزف إل��ى ه��ذا الح ّد ج��راء األزم��ة السورية لماذا ال تتقدّم
إسرائيل وتستغ ّل الفرصة التي لم تتوفر لها على مدى  33يوما ً
في حرب تموز  ،2006فتش ّن هي حربا ً في وقت مناسب لها
ج��داً ،وبالتالي تقدّم للداخل تبريرا ً يتناسب مع ما تر ّوجه عن
ضعف الحزب وإنهاكه؟

لماذا ال تتقدّم «إس��رائ�ي��ل» اليوم وتسحب قواتها من على
الحدود الشمالية إذا كان الحزب لم يعد ذلك الحزب القادر على
بث القلق لديها وإرباكها؟ تفشل النظرية هذه بمجرد حصرها
باالستنتاج والترويج ل��دى «إس��رائ�ي��ل» وغ��رف استخباراتها
اإلعالمية والعسكرية ،أما حديث السيد نصرالله أمس ،عن قدرة
تح ّمل «التبعات مهما كانت» ،هو كسر لك ّل ما سبق من حسابات،
أي ح��دي��ث ع��ن اح�ت�م��االت ح��رب يؤخذ
ألنّ ح��زب ال�ل��ه ول��دى ّ
تدريجيا ً إلى حسابات عدة قد ألغاها أمس السيد نصرالله تماماً،
وأشار إلى ربط جديد في وجهتها وعناصرها ،وهي:
أوالً :يلتفت ح��زب ال�ل��ه إل��ى ال��داخ��ل اللبناني ور ّد الفعل
والظروف والتوقيت ويراعي مجمل األوقات المصلحة الوطنية
أي ر ّد فعل من شأنه
العليا ،ويحاول قدر اإلمكان تجنيب لبنان ّ
أن يعود عليه بش ّن حرب مؤلمة على شعبه هو لم يفضلها يوماً.
ولهذا السبب «يتفنن» ح��زب الله ،إذا ص� ّح التعبير ،في خلق
معادالت ُتبعد عن لبنان حجة أخ��ذه إل��ى «مغامرة إسرائيلية»
تستغلها حكومة العدو لتجعل منه ساحة المعركة الرئيسية.
هكذا ج��رى في ك� ّل م��رة استهدفت فيها «إس��رائ�ي��ل» مواقع
أي عنصر من عناصره
لحزب الله في سورية ،أو اغتالت فيه ّ
في لبنان وخارجه ،فالمقاومة لم تأخذ لبنان إلى حرب جديدة
لدى اغتيال قائدها الشهيد عماد مغنية على سبيل المثال ،بل
اجتهدت في م�ع��ادالت ر ّد قادمة في زم��ان ومكان مجهولين
حتى الساعة ،واألمر نفسه يتعلق باغتيال القائد الشهيد حسان
اللقيس وغيرهما...
إذاً ،قدّم حزب الله صورة الحريص والدقيق بهذه المسألة
ليس من ب��اب قلق نابع عن عجز ،إنما قلق نابع من الحرص
والمسؤولية.
أم��ا سياسياً ،فيلتفت ح��زب ال�ل��ه إل��ى ع��دم توتير األج��واء
وتسعير الداخل والمناكفات والحساسيات وسيل االتهامات

التي تح ّملها في حرب تموز من أفرقاء لبنانيين وصفوا عناصره
بالمغامرين ،على غرار ما وصفته المملكة العربية السعودية
أي من هذه
حينها ،ويقول اليوم لـ«إسرائيل» ال تراهني على ّ
الحسابات نهائياً ،فاليوم هناك أشياء تغيّرت ونحن مستعدّون
أي شيء ال بل ك ّل شيء.
لتح ّمل ّ
ثانياً :يلتفت حزب الله أيضاً ،وكذلك «إسرائيل» ،إلى الحساب
بأي ر ّد من سورية ،على سبيل المثال
السوري في ما يتعلق ّ
قد يخرج عن المعادلة المعهودة من مزارع شبعا ،أو حتى من
الجوالن كمنطقتين واقعتين تحت االحتالل ،وبالتالي يحرص
على الواقع السوري وق��درة تح ّمل الحكومة السورية لحرب
م��ع «إس��رائ �ي��ل» ،وه��ي ال�ت��ي ل��م ت�ب��ادر إل��ى ال ��ر ّد على أك�ث��ر من
غارة شنّتها «إسرائيل» عليها منذ بدء األزمة ،بالتالي إذا كانت
«إسرائيل» تراهن اليوم على تكبيل حزب الله في سورية ،فإنّ
السيد نصرالله أكد في خطابه أنّ هذا بات وراءنا ووراء القيادة
السورية ،وه��و يكشف بطريقة أو بأخرى التعاون التام من
القيادة السورية واالستعداد للتح ّمل ،وربط بشكل غير مباشر
لمصير المعركة والجسم الواحد للمحور القادر أن يخوض
ح��رب�ا ً م��ع حليفه بشكل تلقائي ،وبالتالي ف��إنّ تشديد السيد
أي مكان في العالم على
نصرالله على إمكانية توقع ال��ر ّد من ّ
ال�ح��دود وداخلها وخارجها يضع سورية في سلّم أولويات
االحتماالت في أن ينطلق منها رد ال تبالي القيادة السورية في
أن يحمل تبعات حرب عليها.
كالم السيد نصرالله دقيق جدا ًنقل خالله رسالة حلف بأكمله
مستع ّد للحرب أكثر من أي وقت مضى ،والرئيس السوري بشار
أي قرار يتخذه حزب الله،
األسد يبدو متعاونا ً إلى أقصى ح ّد في ّ
وما موافقته سابقا ًعلى إعالن بدء المقاومة الشعبية في الجوالن
من األراضي السورية إال دليل كامل ستقرأه «إسرائيل» جيداً...
فالك ّل مستعدّ.

ذكرت مصادر
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ك ّل منها مبلغ عشرة
آالف دوالر أميركي
وما فوق ،وكذلك
حركة هذه الحسابات
من حيث اإليداع
واإلنفاق ،كما نشاط
أصحابها المالي
والتجاري خارج
النطاق المصرفي،
وذلك بذريعة مكافحة
اإلرهاب وتجفيف
مصادر تمويله من
أفراد ومؤسسات
وشركات مالية
وتجارية.

� ّأكد �أنّ «�إ�سرائيل» تريد الق�ضاء على �أي م�شروع للمقاومة ال�شعبية ال�سورية في الجوالن

ن�صراهلل في ذكرى �أ�سبوع ال�شهيد القنطار :الر ّد قادم ال محالة
أ ّكد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله،
أنّ الر ّد على اغتيال عميد األسرى المح ّررين الشهيد
سمير القنطار «قادم ال محالة ،فانظروا عند الحدود من
الناقورة إلى آخر موقع إسرائيلي عند الجوالن المحتل،
أين هم جنود العدو؟ أليسوا كالجرذان المختبئة في
جحورها؟».
وق��ال السيد نصرالله ف��ي كلمة ل��ه خ�لال ذك��رى
أسبوع الشهيد القنطار في مج ّمع شاهد التربوي في
طريق المطار« :مهما تكون التبعات والتهديدات التي
ال نخافها نحن ال نستطيع ،وال يمكن أن نتسامح مع
سفك دماء مجاهدينا وإخواننا في أي مكان من هذا
العالم .يجب على «اإلسرائيليين» أن يقلقوا في الداخل
والخارج والتهويل علينا لن ُيجدي نفعاً ،وهم من أخطأ
بالتقدير وليس نحن».
وشدّد السيد نصرالله ،على إعطاء الوقت للحديث
عن الشهيد القنطار «لنعطيه بعضا ً من ح ّقه ولندخل
من بعض الصفات إلى المسؤوليات وهو الذي أضحى
م��درس� ًة ورم���زاً» ،مشيرا ً إل��ى «أنّ من صفات سمير
التضحية بال حدود ،فالعملية التي قام بها في بداياته
هي من النوع الذي ينتهي بالشهادة أو باألسر ،تماما ً
كما يحصل في ه��ذه األي��ام في عمليات الطعن في
فلسطين .الماضون في هذا النوع من العمليات هم
أشبه بالذاهبين إلى العمليات االستشهادية ،وهذه
الروح هي التي تم ّثل جوهر المقاومة ،وال مقاومة بال
تضحية وبال عطاء بال ح��دود .إ ّننا نحتاج إلى هذه
الروح المسؤولة والجادة التي عبّر عنها سمير القنطار
منذ التحاقه بالمقاومة الفلسطينية حتى شهادته على
أرض سورية».
واعتبر السيد نصرالله «أنّ هذا ير ّتب مسؤولية،
أل ّنه منذ عقود هناك برنامج ثقافي وتربوي في إطار
الحرب الناعمة من أجل إبعاد شباب أمتنا عن القضايا
الكبرى وعن التص ّرفات الجادة وإغراقهم في شجون
وهموم وقضايا ،وإلهائهم في مساحات ال تصنع
مصيرا ً وال مستقبالً» ،الفتا ً «إلى أنّ سمير القنطار منذ
بداياته ،عندما كان شا ّبا ً يافعاً ،حمل صفة الشاب
الجا ّد والمسؤول والمؤمن بقضية ،والذي يحمل ه ّم
قضية ويقاتل من أجلها ،هذه هي الصفة األولى وهي
البداية التي عرف الناس من خاللها القنطار ،سمير كان
يستطيع أن يبقى بين أهله وقريته ولكنه اختار طريق
المقاومة منذ صباه ،وهو يعبِّر عن الكثير من الشباب
اللبناني والعربي الذي التحق بالفصائل والمنظمات
الفلسطينية ،ونحن نذكر الكثير من الشبّان العرب
الذين ج��اؤوا إلى لبنان والتحقوا بهذه المنظمات.
سمير يعبّر عن ذلك الجيل المسؤول والواعي الذي آمن
بفلسطين وقاتل من أجلها واستشهد الكثير منهم على
طريقها .سمير كان مدرسة في طلب العلم والدراسة،
في بذل الجهد داخل السجون ،وفي المساهمة أقصى
ما يمكن أن يفعله أسير في السجن هو أن يخاطب
المقاومين ويدعوهم إلى الصبر والصمود ومواصلة
الطريق وعدم المساواة وهذا ما فعله طوال سنوات،
وال سيّما في السنوات األخيرة».

الحضور السياسي والحزبي والديبلوماسي

التضحية الستمرار المقاومة

وقال السيد نصرالله« :ابن الجبل جبل العزيمة
والصمود ،رغم قضائه  30سنة في السجن ال ترى
في وجهه إال الصمود والتح ُّمل والتحدّي ،ال يتراجع
سجانيه .البعض قد يقبل
وال يخضع وال يضعف أمام ّ
فكرة المقاومة وقضيتها لكن ال يكون مستعدا ً من
أجل التضحية ،بل يصل البعض إلى التن ّكر للمقاومة
وهو يعرف ح ّقها .في ذك��رى القنطار نحن بحاجة
إلى استعادة روح التضحية ألنّ هذا شرط أساسي
لقيام شعب واستمرار المقاومة وصنع مستقبل وع ّز
األمة».
وأش��ار إلى «أنّ من أهم صفات المجاهدين التي
تم ّتع بها القنطار هي صفة اإليثار ،فعندما تدخل
األنانية ويصبح الشخص أولوية في نظر نفسه وفي
ترتيبه ونهجه ،وعندما تصبح مصالحه وسالمته
وعنوانه واسمه هي األولوية ،هذا يعني أ ّنه في خطر،
وأنّ المقاومة التي ينتمي إليها في خطر معنوي
ووجودي» ،الفتا ً إلى «أنّ سمير كان ينبض بالحيوية
والعمل والنشاط ولم يتكاسل أو يهدأ في يوم من
األيام».
وتابع السيد نصرالله« :بك ّل صراحة أق��ول ،إنّ
الموقف األه��م في ك ّل السنوات الماضية ال��ذي ترك
في وفي إخواني أث��را ً عظيما ً هو عندما ك ّنا نفاوض
ّ
على المعتقلين ،حيث قامت المقاومة بأسر  3جنود
من م��زارع شبعا وبعدها بمدّة ضابطا ً ودخلنا في
مفاوضات طويلة ،ومنذ اليوم األول حتى آخر يوم،
المشكلة األس��اس��ي��ة ك��ان��ت سمير ال��ق��ن��ط��ار ،حيث
ك��ان يرفض «اإلسرائيلي» إط�لاق س��راح��ه .امتدّت

المفاوضات وقتا ً طويالً ،وك��ان واضحا ً أنه إ ّم��ا أن
يُطلق سراح هذا العدد من األسرى ومن بينهم عبيد
والديراني ،وهم كانوا قد مضوا سنوات طويلة في
المعتقالت ،تو ّقفت العملية هنا وك��ان لدينا التزام
تجاه ك ّل المعتقلين ،هنا أصبحنا أمام إشكال أخالقي
من جهة ،وواقعي وعملي من جهة أخ��رى ،تو ّقفت
العملية؛ إ ّم��ا أن نترك سمير في السجن أو نرفض
العملية ويبقى الجميع ،ال��واق��ع ك��ان صعبا ً ج��دا ً
بالنسبة إلينا ،لكنّ ال��ذي أخ��رج الموقف هو سمير
القنطار من خالل تح ُّمله المسؤولية وقد أحلّنا من هذا
االلتزام األخالقي ،وهو أرسل لنا يؤ ّكد أن ال مشكلة
لديه إذا كانت المسألة متو ّقفة عنده ،في الوقت الذي
من الممكن أن يطلب فيه أي شخص الضغط أكثر
والتفاوض».
وأضاف السيد نصرالله« :بعد خروجه من السجن
كان يستطيع أن يقول إني تح ّملت وقضيت قسطي
للعلى ،وال أحد كان سيعتب عليه ،وكان من الممكن
أن يبقى ف��ي ه��ذا الخطر لكن ال يدخل ف��ي المجال
العسكري الذي يضعه في دائرة الخطر ،وأنا طرحت
عليه أنّ لديه رمزية معيّنة جاءت بعد  30سنة من
السجن ،ويستطيع أن يمارس دورا ً استنهاضيا ً كبيرا ً
ج��داً ،وقال ال مانع لديّ لكنني أريد أن أكون مقاتالً
وجئت من فلسطين كي أعود إلى فلسطين ،وهو من
طلب االلتحاق بدورات عسكرية».

«اإلسرائيلي» أخطأ في التقدير

وأشار السيد نصرالله إلى أنّ «اإلسرائيلي كان يريد
القضاء على أي مشروع للمقاومة الشعبية السورية
في ال��ج��والن ،ولذلك ك��ان يالحق ك � ّل األف���راد الذين

ينتمون إلى هذ المقاومة ،ومج ّرد االنتماء كان يع ّرض
ّ
موضحا ً «أنّ سمير هو
الشخص لالعتقال أو القتل»،
من كان يريد أن يكون في الخطوط األمامية وحصلت
تطورات سورية وفتح األفق من أجل أن تكون هناك
مقاومة شعبية سورية ،وهو وجد أ ّنه يستطيع أن
يساعد ويقدّم شيئا ً مميّزا ً هناك ،وطلب السماح له
بااللتحاق باإلخوة المقاومين في سورية».
وأوضح أنّ «الصهاينة يتعاطون مع الجوالن بهذه
الحساسية ،أل ّنهم ال يريدون أن يُفتح عليهم باب
من هذا النوع ليس فقط بسبب الخوف من تحرير
ال��ج��والن ،بل لمجرد إع��ادة ال��ج��والن إل��ى الخارطة
السياسية ،ولذلك سمير وإخوة سمير كان لهم دور
المساعدة ونقل التجربة إل��ى المقاومة السورية
الفتية التي ُتعلّق عليها اآلم��ال ويخشاها العدو،
ولذلك نجد مستوى التهديد «اإلسرائيلي» عالٍ جداً،
وهذا ّ
يدل على حساسية هذا الموضوع بالنسبة إلى
«اإلسرائيلي» وهو كان يحاول أن يُلبس الموضوع
لباسا ً إيرانياً ،ألنّ «إسرائيل» ال تعترف بالهُويّة
الوطنية ،وتعتبر من يقاتلها عميالً إيرانياً».
ولفتَ إلى «أنّ البعض اعتبر أنّ «اإلسرائيلي» أخطأ
في التقدير ،لكن في جميع األحوال هو يتص ّرف على
قاعدة أنّ هذا الملف حساس جدا ً وال يمكن التسامح
فيه» ،مشيرا ً إلى أنّ «اإلسرائيلي كان يريد أن يئد
المقاومة السورية ومشروع المقاومة الجديد في
مهده ،فـ»إسرائيل» تريد أن توصلنا إل��ى انقطاع
األم��ل ،وأنّ الكيان الصهيوني أب��ديّ وق��وي ويمتلك
رؤوسا ً نووية وأقوى جيش في المنطقة وأقوى سالح
جو في المنطقة ،وتقف خلفه الواليات المتحدة التي
ترفض حتى أن يُدان على جرائمه وإرهابه وهو يعمل
على وعينا وعقلنا وإرادتنا وعزمنا ،وهذه هي الحرب
الثقافية والفكرية ،ألنّ من يفقد األمل يخسر ك ّل شيء،
وفي أي جبهة تريد أن تلحق الضرر بالعدو يكفي
أن ُتصيب إرادة القتال في هذا الجيش و ُتنهي أمل
االنتصار لينهار أمامك».
وأوض����ح ال��س��ي��د ن��ص��رال��ل��ه «أنّ م��درس��ة سمير
القنطار والمقاومة تقول إنّ ال مكان لليأس ،الدولة
التي ال تستند إلى قواها الذاتية كـ»إسرائيل» ال ب ّد
ستزول» ،مشيرا ً إلى «أ ّننا ال نريد أموال العرب وال
جيوشهم ،فقط من يقاتلون في سورية يكفون إلزالة
«إسرائيل» من الوجود» ،معتبرا ً «أنّ المقاومة في
لبنان وفلسطين وبإمكانيات متواضعة استطاعت
أن تصنع االنتصارات والصمود في مواجهة العدو
«اإلسرائيلي» ،وهي إمكانيات متواضعة فكيف إذا
ت ّمت االستفادة من إمكانيات األمة».
وك��ان السيد نصرالله ج���دّد ،ف��ي ب��داي��ة كلمته،
باسم الحزب وعائلة الشهيد سمير القنطار الشكر
لك ّل المع ّزين والمباركين والمتعاطفين مع المقاومة،
وتوجه أيضا ً إل��ى عوائل شهداء الواجب المقدّس
ّ
توجه بالتعزية «إلى
بالتبريكات والتعزية ،كما
ّ
إخواننا وأحبائنا في الحزب العربي الديمقراطي
برحيل النائب السابق علي عيد وإلى جميع محبّيه».

بروجردي عن القنطار� :سيبقى ا�سمه خالد ًا وا�ست�شهاده �أعطى روح ًا للمقاومة

الوفد اإليراني يضع إكليالً من الزهر على ضريح مغنية
زار رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى
اإلسالمي عالء الدين بروجردي ومستشار رئيس مجلس الشورى اإلسالمي
اإليراني للشؤون الدولية حسين شيخ اإلسالم يرافقهما السفير اإليراني في
لبنان محمد فتحعلي ضريح الشهيد الحاج عماد مغنية في روضة الشهيدين
ووضعوا إكليالً من الزهر على الضريح ،ثم توجه الوفد إلى ضريح عميد األسرى
المحررين الشهيد سمير القنطار في روضة السيدة زينب ووضع إكليالً من الزهر
على ضريحه.

...وعلى ضريح القنطار
وأكد بروجردي «أنّ الشهيد المجاهد سمير القنطار قدم نفسه على طريق
الجهاد والشهادة» ،مشيرا ً إلى أنّ اسمه سيبقى خالدا ً في هذا التاريخ وهو أبى
أن يختم حياته إال بالشهادة التي أعطت روحا ً للمقاومة».
وأضاف بروجردي :الكيان الصهيوني يعتبر أنه من خالل هذا العمل يستطيع
أن يضعف المقاومة لكنّ شهادة هذا الرجل أعطت روحا ً جديدة للمقاومة».
وأضاف« :كما صرح األمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله
فإنّ المقاومة ستنتقم لدماء هذا الشهيد الشجاع» ،مشددا ً على «أنّ الكيان

الصهيوني ليس له مصير إال الزوال من فلسطين المحتلة وما دام هؤالء يحتلون
األراض��ي الفلسطينية فهذه المنطقة ستبقى بؤرة لألزمات وال يوجد طريق
للمواجهة إال المقاومة».
ولفت بروجردي إلى أنه أتى لتقديم واجب العزاء للشعب اللبناني والمقاومة
وعائلة الشهيد القنطار باسم مجلس الشورى اإلسالمي للشعب اللبناني،
مشيرا ً إلى «أنّ الشعب اإليراني واالمام القائد الخامنئي تأثروا بهذه الجريمة
التي قام بها الصهاينة».

