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افتتح عميد األسرى العرب المناضل
سمير القنطار صباح اليوم األحد

م موقع "خيمة19/4/2009
المقاومة" على شبكة االنترنت، في
أول انطالقة يمنية على طريق
المقاومة االلكترونية، لدعم صمود
حرآات المقاومة الشعبية في فلسطين
ولبنان والعراق واألحواز، وآل شبر

عربي طالته أيادي االحتالل.

جاء ذلك خالل مهرجان األسير العربي الذي نظمته جمعية آنعان لفلسطين، والذي حضره حشد آبير من آبار
مسئولي الدولة، والشخصيات السياسية والثقافية والمدنية اليمنية والعربية، وسفراء عدد من الدول العربية

واألجنبية ، وحشد آبير غاصت به قاعة الزعيم ياسر عرفات بكلية التجارة جامعة صنعاء.

آما يأتي إطالق الموقع ترجمة إليمان اللجنة المشترآة لخيمة المقاومة بأهمية تعزيز صوت الحق العربي في
ساحة الرأي العام الدولي، وتوسيع الشراآة مع مختلف حرآات المقاومة الشعبية، وصناع الرأي، بما يخدم



قضايا األمة وينتصر إلرادة شعوبها، خاصة في ظل ما تبلور من مواقف دولية مشجعة أبان أحداث العدوان
الصهيوني على غزة، والتي أثبتت أن قوى النضال العربي التحرري قادرة على تحريك الشارع الدولي،
وتفجير المظاهرات والمسيرات، والدفع باتجاه عزلة دولية للكيان الصهيوني، إذا ما استنفرت هممها،

واستثمرت طاقات ابنائها الخالقة في التعبئة، وايصال الحقيقة إلى آل األرجاء..

وقد حرصت اللجنة المشترآة لخيمة المقاومة- برئاسة األستاذ يحيى محمد عبد الله صالح- أن يأتي افتتاح
الموقع بتشريف من المناضل سمير القنطار، الذي يمثل نموذجًا للمقاومة الشجاعة، واإلرادة العربية الصلبة
التي لم تثنها قضبان السجون الصهيونية، فضًال عن آونه نموذجًا لتأآيد واحدية المقاومة في فلسطين ولبنان

والعراق وآل بلد عربي تمتد إليه أيادي الصهيونية المجرمة.

سمــير القنطــــار .. في سطــور:
والدتـــــه

ولد سمير القنطار في بلدة عبية لعائلة درزية عام
. وهي بلدة ذات موقع استراتيجي هام يشرف1962

علي العاصمة اللبنانية بيروت.
يعتبر سمير القنطار أقدم سجين لبناني في إسرائيل.

 ونصف من16، عندما آان في الـ1979 أبريل 22ففي 
عمره، قاد مجموعة من أفراد جبهة التحرير
الفلسطينية عبر االنطالق بحرا بزورق مطاطي إلى
مدينة نهاريا الساحلية بشمال إسرائيل. اقتحمت
المجموعة منزل عائلة هاران واختطفت داني هاران
وابنته الطفلة عينات هاران التي آانت في الرابعة من

عمرها.

وحسب قرار المحكمة اإلسرائيلية التي حاآمت القنطار،
المستند إلى تحليل الشرطة اإلسرائيلية للمعثورات
الموجودة في موقع الحدث، فإن القنطار قتل االثنين
على شاطئ البحر. أما القنطار نفسه فيقول إنه لم يقتل

االثنين وإنما هما ُقِتال في تبادل النار مع الشرطيين اإلسرائيليين الذين الحقوه إلى شاطئ البحر، آما يرد في
مقابلة له مع صحيفة معاريف اإلسرائيلية ومع قناة المنار التابعة لمنظمة حزب الله اللبنانية.

اعتقالـــــه
 على يد جهاز المخابرات األردنية عندما حاول تجاوز الحدود1978 يناير 31اعتقل ألول مرة بتاريخ 

األردنية اإلسرائيلية في مزج بيسان مع عضوين آخرين في جبهة التحرير الفلسطينية و في نيتهم اختطاف
حافلة إسرائيلية على الطريق الواصلة بين بيسان وطبريا ومطالبة إطالق سراح سجناء لبنانيين مقابل

 بشرط أنه لن1978 ديسمبر 25 شهرا في السجن األردني، ثم أفرج عنه في 11المسافرين. قضى القنطار 
يدخل األردن ثانية.

 انطلق القنطار مع عبد المجيد أصالن، مهنا المؤيد، احمد األبرص، من أفراد جبهة1979 أبريل 22في 
التحرير الفلسطينية، إلى إسرائيل عن طريق البحر بزروق مطاطي. هبط الزورق شاطئ "هدآاليم" في مدينة



نهاريا الساحلية شمالي إسرائيل، وحاولت المجموعة اقتحام دار عائلة سيلع ولكنها انصرفت عن المكان بعد
تبادل النار مع صاحب الدار، ثم مع رجال الشرطة المحلية. انتهى تبادل النار بمقتل شرطي إسرائيلي وأحد

أفراد المجموعة، وبإصابة مدني إسرائيلي بجروح.

عندما. بعد ذلك وصلت المجموعة بقيادة القنطار إلى شارع جابوتينسكي في نهاريا واقتحمت عمارة سكنية
وأطلق أحد السكان النار. سمع السكان صوت العيارات التي أطلق أفراد المجموعة، أخذوا ينزلون إلى الملجأ

. على مجموعة القنطار من سالحه الشخصي وقتل أحد أفرادها
قبضت مجموعة القنطار داني هاران وابنته عينات

هاران، في الرابعة من عمرها، الذين آانوا ينزلون من
.الشقة إلى ملجأ العمارة واختطفهما إلى شاطئ البحر
وفي الوقت ذاته هرعت األم سمادار هاران إلى الشقة

مع ابنتها البالغة سنتين لتختبيء، وخنقت الطفلة سهوا
. عندما حاولت إسكات بكائها

الحق رجال الشرطة مجموعة القنطار والمخطوفين إلى
وحسب تقرير. شاطئ البحر حيث بدأ تبادل النار

الشرطة اإلسرائيلية استنادا إلى تحليل المعثورات في
موقع الحدث، قتل القنطار المخطوفين عندما اقترب منه
رجال الشرطة، ولكن القنطار قال في مقابلة مع صحيفة

معاريف 
اإلسرائيلية ومع قناة المنار التابعة لمنظمة حزب اهللا

اللبنانية إن الطفلة وأباها قتال من نيران الشرطة
.اإلسرائيلية خالل تبادل النار



 عام (إذ47 حكمت المحكمة اإلسرائيلية على سمير القنطار بخمس مؤبدات مضافا إليها 1980 يناير 28في 
 في1985 مايو 21 أشخاص وعن إصابة آخرين). تم إطالق سراح األبرص في 5اعتبرته مسؤوال عن موت 

إطار صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل ومنظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة بينما تم
 في إطار صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل و حزب الله.2008 يوليو 16اإلفراج عن سمير قنطار في 

وآان القنطار خالل مكوثه في السجن
اإلسرائيلي سـجل آطالب في الجامعة
المفتوحة اإلسرائيلية بتل أبيب والتي
تستخدم طريقة التعليم من بعد. وفي

 منحت الجامعة1998سبتمبر 
المفتوحة للقنطار درجة بكالوريوس

في األدبيات والعلوم االجتماعية.

 نشرت صحيفة2005 يوليو 8في 
معاريف اإلسرائيلية مقابلة مع سمير
القنطار باللغة العبرية. في المقابلة

التي أجرتها الصحافية اإلسرائيلية حين آوتس- بار، قال القنطار أن محاميه نقل إليه اقتراحا ليرشح نفسه
للبرلمان اللبناني. 

رفض القنطار آشف العنصر السياسي الذي بادر االقتراح ولكنه قال إنه ال يستطيع الخدمة آعضو برلمان من
السجن اإلسرائيلي وال يريد استغالل عنائه آي يكسب مقعدا في البرلمان البناني. آذلك قال إنه يتابع األحداث
في لبنان بواسطة الراديو والتلفزيون، وعبر عن أمله أن تتحول المجتمع اللبناني إلى مجتمع علمانية غير

طائفية.

إطالق سراحه وعودته إلى لبنان
تم اإلفراج عن سمير القنطار يوم

 في صفقة2008 يوليو 16األربعاء 
تبادل بين حزب الله اللبناني
وإسرائيل تم بموجبها اإلفراج عنه
وعن أربعة أسرى لبنانيين من أفراد
حزب الله، تم القبض عليهم في حرب

 لبناني199، وجثث 2006يوليو 
وفلسطيني وآخرين في مقابل تسليم
حزب الله جثث الجنديين اإلسرائيليين
الذين تم قتلهم في عملية "الوعد

.2006الصادق" في يوليو 

استقبالــــه
آان باستقبال سمير قنطار واألسرى اللبنانيين في مطار رفيق الحريري في بيروت العديد من الشخصيات
اللبنانية العامة منها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس

الحكومة فؤاد السنيورة والوزراء وبعض النواب.



وأقام حزب الله احتفاالت آبيرة للمحريين بدأت في منطقة الناقورة قرب الحدود مع إسرائيل واستكملت
بمهرجان ضخم في ملعب الراية في الضاحية الجنوبية. وألقى زعيم حزب الله حسن نصر الله آلمة ترحيب

).استمع للكلمة على الفيديو تيوب أدناه(بالمحريين آما ألقى سمير قنطار آلمة. 

م قام وفد جمعية آنعان لفلسطين برئاسة األستاذ يحيى محمد عبد الله2008/ يوليو/ 29في يوم الثالثاء 
صالح– رئيس الجمعية، رئيس اللجنة المشترآة لخيمة المقاومة- بزيارة عميد األسرى العرب المحررين
سمير القنطار في منزله بمنطقة "ُعيبة الشوف" بالعاصمة اللبنانية بيروت، رافقه خاللها سفير اليمن

ببيروت األستاذ فيصل أمين أبو راس.

وخالل اللقاء نقل رئيس جمعية آنعان لألخ القنطار تحيات فخامة األخ رئيس الجمهورية علي عبد الله
صالح، والمنظمات الجماهيرية اليمنية، وأبناء الشعب اليمني، مؤآدًا له أن تحريره مع بقية األسرى



المناضلين، واستعادة رفاة الشهداء األبرار مثل نصرًا لكل العرب، وهزيمة نكراء للعدو الصهيوني المحتل،
الذي يجد نفسه مكسورًا أمام إرادة الصمود والتحدي التي يستمد منها المناضلون عنفوان المقاومة،
ومقارعة المحتل مهما طال به الزمن، مبتهًال لله بأن يمن على األمة بالنصر العظيم في آل مواجهاتها مع

قوى االحتالل.
وقدم األستاذ يحيى صالح دعوة لألخ سمير القنطار لزيارة اليمن لاللتقاء بأبناء الشعب اليمني الذين غمرتهم

السعادة بمناسبة تحرير األسرى واستعادة رفاة الشهداء. 
من جانبه، أعرب األخ سمير القنطار عن عظيم امتنانه للمواقف المشرفة للقيادة السياسية اليمنية ممثلة

 وأبناء الشعب تجاه قضايا األمة، ودعمهم الدائم للصمود الفلسطيني،باألخ الرئيس علي عبد الله صالح،
معتبرًا ذلك ترجمة حية لألصالة
العروبية لليمن وشعبها، والمكانة

التي تمثلها في المنطقة.
آما تخلل اللقاء استعراض ألنشطة
جمعية آنعان لفلسطين، وأدوارها في
مناصرة قضايا األمة، وإذآاء روح
المقاومة في نفوس األجيال آقيمة

نضالية في مواجهة التحديات. 
هذا وقد حضر اللقاء آًال من األستاذ
إبراهيم الكبسي، واألستاذ نوح عبد
السالم عضوا جمعية آنعان

لفلسطين، واألخ أمين الهمداني المسئول اإلعالمي.

 تزوج سمير القنطار من اإلعالمية زينب برجاوي.2/3/2009بتاريخ 

م17/4/2009وفي مساء الجمعة 
وصل سمير القنطار الى العاصمة
صنعاء ملبيًا الدعوة التي وجهها اليه
األستاذ يحيى محمد عبد الله صالح-
رئيس جمعية آنعان، رئيس اللجنة
المشترآة لخيمة المقاومة،
وسيشارك في المهرجان الخطابي
التضامني الذي تقيمه آنعان في

/17ذآرى يوم األسير الفلسطيني (
/22ابريل) ويوم األسير العربي (

أبريل).
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