
وحدة اليمن دعامة هامة جدًا للمقاومة في لبنان وفلسطين: سمير القنطار
2009-إبريل-22، األربعاء
 -خاص- نبأ نيوز

أآد عميد األسرى العرب سمير القنطار أن وحدة
اليمن تمثل دعامة هامة جدا للمقاومة في لبنان
وفلسطين، وقال: "إذا آنا نطلب من هذا الشعب
العزيز شيء لدعمنا، فنحن نطلب أن يكون موحدًا،

وهذا هو الدعم األآبر لنا".
وقال القنطار: "إن الشعب اليمني عودنا أن يقف
دائما إلى جانب المقاومة في لبنان وفلسطين
والعراق، وأن الحفاوة التي لقيتها هنا، وردة الفعل
الشعبية التي لقيتها أينما ذهبت، يعبران بشكل
واضح جدا عن جوهر هذا الشعب المرتبط بعروبته

وبقضايا أمته.."
وآشف القنطار- في مؤتمر صحافي عقدته جمعية
آنعان لفلسطين ظهر الثالثاء- أنه خالل لقائه
بالرئيس علي عبد الله صالح نقل له رسالة شفهية
من سماحة األمين العام لحزب الله، آما تلقى من
األخ الرئيس رسالة مماثلة له.. وقال رغم أنه غير
مخول بكشف مضمون الرسالتين إّال أنه أآد: "أن
المقاومة اإلسالمية في لبنان حريصة آل الحرص
على أمن وسالمة ووحدة الشعب اليمني، ونحن
حريصون أن يبقى هذا الشعب موحدًا، وهذا الوطن



موحدًا، الن وحدة اليمن تمثل دعامة هامة جدا
للمقاومة في لبنان وفلسطين".

وقدم شكره لعميد فلسطين يحيى محمد عبد الله
صالح، على النشاطات الذي تبنتها خيمة المقاومة

م وخالل العدوان على غزة، وقال: أن "هذه النشاطات رائعة جدا وتعكس جوهر هذا الشعب2006خالل العدوان في 
العزيز والصرح الذي يجري بناؤه اآلن سيكون دليل على التصاق الشعب اليمني بالمقاومة في لبنان وفلسطين". 

آما أشاد بمبادرة خيمة المقاومة في
إنشاء موقعًا للمقاومة االلكترونية،
مؤآدًا: أن "المقاومة ليست شكال واحدًا،
بل أشكال متعددة، ولكن يجب أال يكون
شكال على حساب شكل آخر.. نحن نؤمن
بان المواقع االلكترونية جزء من حرب
المقاومة على العدو، مثلما المضادات
للدروع جزء من حرب المقاومة على
العدو، ومثلما الطبيب الذي يذهب لمعالجة
جريح هذا جزء من المقاومة، والمواطن
الذي يتبرع للمقاومة هذا وجه من أوجه
المقاومة.. ونحن نؤمن بان المقاومة
متكاملة، وهذا الموقع بالتأآيد له مساهمة

في المعرآة".
وفي معرض رده على سؤال "نبأ نيوز"
حول مدى إنعكاس النصر الذي حققه

2006حزب الله على اإلستراتيجية الصهيونية في المواجهة، قال سمير القنطار: "إن االنتصار الذي حققه حزب الله في 
م وجه ضربة لقوة الردع اإلسرائيلي. فهذا الجيش الذي يرتكز على منظومة أسلحة متطورة جدًا وأهمها دبابة المرآابا
الجيل الرابع، والتي تعد من أحسن الدبابات باألجهزة التكنولوجية التي تحتويها وقدرتها على المناورة والتسديد، حيث أن
العدو آان يعتقد بأنه ليس هناك سالح مضاد للدبابات يستطيع أن يخترق هذه الدبابة، وآان يفاخر بذلك، وآذلك يفاخر بان
قواته البحرية هي المتفوقة في المنطقة، وان سالحه الجوي أقوى سالح- لكن تمكن المجاهدون في لبنان من تدمير الجيل
الرابع، وحدثت أهم معرآة في سهل الخيام وعدة محاور أخرى، وُدمرت عشرات الدبابات الصهيونية- يعني أن القلعة
المتحرآة سقطت.. وعندما ضربت البارجة الصهيونية في اليوم الثالث للعدوان أيضا شلت القوة البحرية.. وعندما
أسقطت الطائرة التي قامت بإنزال على محاور معينة ليال أصبح العدو مشلوال ليال، ولم يستطع سالح الجو أن يسقط
منصات الصواريخ التي تملكها المقاومة.. وهذا دليل على أنه فشل في تحقيق الوطن اآلمن لليهود- فلسطين- والذي بسب
هذا الشعار تم استقدام اليهود إلى فلسطين خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية.. وبالتالي فان آل النظرية التي بني عليها

هذا الكيان وجوده انهارت.."
وأآد: "نحن فرضنا المعايير، وحددنا مرحلة جديدة حتى هذه اللحظة لم يستوعبها وما زال مؤمنا بأنه يستطيع توجيه
ضربة لنا ويقضي علينا ألنه تعود على االنتصارات الوهمية التي سببها ضعف العرب وليس قوته.. ونحن نجزم انه
سيرتكب حماقة في لبنان، ولكن آما قال سماحة السيد حسن نصر الله: هذه المرة ستكلفه الحماقة ثمنا غاليا جدًا، جدًا،

ألننا جهزنا أنفسنا جيدا لهذه المعرآة".
وفي رده على سؤال حول حماس ووحدة الشعب اللبناني، أعرب القنطار عن ثقته بان "اإلخوة في حماس مصرين على
نصرهم المحقق، ولن يتنازلوا عنه، وأن حرية األسرى قادمة إن شاء الله في عملية تبادل ستجري بين حرآة المقاومة

اإلسالمية حماس والعدو الصهيوني.."
آما أآد أن حزب الله حريص على وحدة الشعب اللبناني، ورفض التزمت والتقوقع وفرض األمر الواقع.. وقال: "نحن
بذلنا جهودًا آبيرة في سبيل درء الفتنة، وال زالت تبذل حتى هذه اللحظة من خالل انفتاحنا على آل القوى حتى التي

أساءت لنا في الماضي".
أما عن أهمية وجوده في المقاومة، قال: وجودي في المقاومة هو استمرار للخط الذي أنا أسرت بسببه، وهو جزء من

واجباتي التي أقوم بها تجاه شعبي ووطني.
وتطرق أيضًا إلى ما قاساه من تعذيب في سجون الكيان الصهيوني، وقال: "تعرضنا ألصناف التعذيب، وآان يتم وضعنا
لشهور طويلة في زنازن هي عبارة عن خزائن وليست زنازين لكونها نصف متر في نصف متر، ونصلب على حائك أليام
طويلة، ويضعون لنا ميكرفونات ويطلقون صفارات اإلنذار حتى يغمى علينا.. آنا محرومين من مشاهدة عائالتنا لمدة
ثالثين عاما، ومحرومين من تبادل الرسائل، وعندما تصلنا رسائل يقومون بشطب بعض فقراتها آي ال نفهم شيئا منها..
لكننا مارسنا إضرابات طويلة عن الطعام لتحسين أوضاعنا وقدمنا حتى هذه اللحظة في داخل سجون العدو أآثر من مائتي

شهيد معظمهم باإلضرابات عن الطعام".
ونوه إلى أن "موشديان" آان يقول أن هؤالء األسرى إذا قدر لهم أن يتحرروا يوما فيجب أن يكونوا عالة على



مجتمعاتهم.. مبينًا أنهم ناضلوا حتى حصلوا على بعض الحقوق.
وحول ما يعنيه السيد حسن نصر الله له، قال: "سماحة السيد حسن نصر الله هو قائدي في المقاومة، وهو شخصية
أبوية عاطفية متواضعة جدًا، جدًا، جدًا، وهو رمز وقدوة للجميع، ويعني لي الصدق ألنه وعد وصدق، ويعني مالمح

النصر القادم إن شاء الله تعالى".
 هذا وآان عميد األسرى العرب وصل صنعاء تلبية لدعوة وجهها له رئيس جمعية آنعان لفلسطين األستاذ يحيى محمد
عبد الله صالح، للمشارآة في إحياء ذآرى يوم األسير الفلسطيني والعربي، والذي جرت العادة أن تحييه الجمعية سنويًا

بمشارآة بعض رموز المقاومة.
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