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  *بردويل فادي
  إسرائيل يف اللبنانيون واملفقودون السجناء

   
  القنطار سمير

 مليس وشقيقتاه بسام، شقيقه. درزية عائلة يف ،1962 يوليو/تموز 22 يف لبنان بجبل عبيه يف القنطار سمير ولد
 اللبناين للجنوب اإلسرائيلي الغزو ضد املسلحة املقاومة يف القنطار شارك. سجنه فترة خالل والده تويف. وحنان

 وسجنته األردنية السلطات واعتقلته اإلسرائيلية – األردنية احلدود عبر عسكرية عملية يف شارك)  1.(1978 سنة
 السجناء بعميد املعروف القنطار، سمير أُسر)  2.(1978 ديسمبر/األول كانون 25و يناير/الثاين كانون 31 بين

 باسم املسماة ،"ناصر" عملية خالل 1979 أبريل/نيسان 22 يف إسرائيل، يف سجنه مدة طول إىل نظراً اللبنانيين،
 هدف وكان الفلسطينية، التحرير جبهة يف عضواً  يومها كان. نهاريا يف الناصر، عبد جمال الراحل العربي الرئيس
 يف إسرائيل إىل املقاتلين رفاقه من وثالثة القنطار سافر وقد. لألسرى تبادل لفرض إسرائيليين رهائن أسر العملية

 عبد – األربعة املقاتلين من اثنان استشهد وقد)  3.(هاران داين اإلسرائيلي الذرة عامل على فقبضوا. مطاطي زورق
 أحمد هو آخر ومقاتل القنطار أصيب بينما اإلسرائيلية، القوات مع االشتباك يف – املؤيد سامل ومهنا أصالن اجمليد

 وقد)  4.(أعوام أربعة العمر من البالغة وابنته هاران داين جملتهم من الهجوم، يف إسرائيليين أربعة قتل. األبرص
  )5.(العملية أثناء يف بجروح تساحور، يوسف اجلنرال الشمايل، اإلسرائيلي القطاع قائد أصيب
 وتعرض اإلسرائيلية االستخبارات سجن يف واعتقل)  6.(بدنه يف إحداها زالت ما رصاصات بخمس القنطار أصيب

 اإلعدام عقوبة يمنع قانون إلغاء بيغن، مناحم اإلسرائيلية، احلكومة رئيس حاول وقد. احملققين أيدي على للتعذيب
. السجن من عام ونصف عاماً وأربعين واثنين بخمسمئة القنطار على حُكم)  7.(يفلح مل لكنه القنطار، إعدام أجل من

 هنا إىل جئنا أننا إلينا بالنسبة املهم املؤبد، السجن من سنة 500 أو 100 احلكم مدة تهمني ال: "قال أنه عنه ورُوي
 هذه وعلى الوطنية هويته على الفلسطيني الشعب سيحصل املستقبل يف أنه لنثبت أردنا ما وفعلنا وجودنا، إلثبات
  )8."(البالد

 القنطار أمضى وقد. بالقنطار تمسكت لكنها ،1985 سنة لألسرى تبادل يف األبرص أحمد عن إسرائيل أفرجت
)  9.(أبيب تل يف هداريم سجن يف 2004 سبتمبر/أيلول منذ معتقل وهو إسرائيلية، سجون عدة يف سجنه من أعوامًا
 جلنة رئيس اآلن وهو الطعام، عن إضرابات عدة ونفذ سجنه، ظروف حتسين أجل من السنين مر على القنطار ناضل
 اجلنسية حتمل فلسطينية امرأة تزوج 1993 سنة يف)  10.(اإلسرائيلية السجون إدارة مع املفاوضات بجميع تقوم

 تل جامعة من بكالوريوس شهادة حاز 1997 سنة ويف. 1964 سنة عكا يف ولدت كيال، كفاح هي اإلسرائيلية
 إكمال من لديّ مانع فال هنا، أبقى أن على مصرين اإلسرائيليون دام ما: "قائالً ذلك على علّق وقد. املفتوحة أبيب

 أمضوا الذين للمعتقلين إسرائيل قدمته إسرائيلياً عرضاً رفض ،2003 فبراير/شباط ويف)  11."(الدكتوراه دراسة
  .ماضية ألعمال تنكرهم مقابل يف عنهم يفرج بأن السجن، يف عاماً عشرين
 اإلسرائيليون وافق ،2004 يناير/الثاين كانون 24 يف األسرى تبادل عن اإلسرائيلية للحكومة بيان إىل استناداً

 يشكل أن املفترض من وكان)  12.(أراد رون اإلسرائيلي الطيار عن معلومات مقابل يف القنطار عن اإلفراج على
 كانون يف األوىل املرحلة تمت وقد. وإسرائيل الله حزب بين األسرى تبادل من الثانية املرحلة االتفاق هذا

 اإلسرائيلي األعمال رجل مقابل يف ولبناين فلسطيني سجين 400 عن إسرائيل أفرجت يوم 2004 يناير/الثاين
 تشرين يف قتلوا الذين أفيتان وعَدي سوايد وعمر أبراهام بيني الرقباء وجثامين تاننباوم، إحلانان اخملتطف

 يف أراد رون أن الله حزب أنكر لإلرسال اللبنانية املؤسسة بثته وثائقي فيلم ويف)  13.(2000 أكتوبر/األول
 مراراً  اإلسرائيليين سلموا أنهم الفيديو شريط يف الله، حلزب العام األمين الله، نصر حسن السيد وقال. حيازته
  )14.(أراد إىل تنتمي ال أنها أظهرت النووي احلمض فحوص لكن املفقود، الطيار عظام من أنها يعتقد عظاماً

 على العمل إىل اللبنانية احلكومة ،2005 يوليو/تموز 6 يف" العربية" قناة على له متلفز ظهور أول يف القنطار، دعا
 تأليف إىل الفلسطينية الفصائل دعا ،2006 يونيو/حزيران 6 ويف. اإلسرائيلية السجون يف املعتقلين عن اإلفراج
  .عنه اجاإلفر عملية لنجاح الله حزب يبذلها التي باجلهود يثق أنه وقال وطنية، وحدة حكومة
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  سكاف حممد يحيى
 يف شاركوا وفلسطينياً لبنانياً مقاتالً 13 من واحداً كان. 1959 سنة لبنان شمال يف طرابلس قرب بحنين يف ولد

 باصان خاللها واختُطف ،1978 مارس/آذار 11 يوم مغربي دالل الفدائية قادتها التي" عدوان كمال" عملية
)  15(إسرائيلياً، 35 ذلك أعقبت التي االشتباكات يف قُتل. إسرائيل شمال يف ومستوطنون جنود فيهما إسرائيليان

 من آخر وعضواً سكاف أن املعتقد كان. بجروح إسرائيلي مئة وأصيب املقاتلة، اجملموعة أعضاء من تسعة قُتل كما
 حمتجزاً يزال ال أنه احملررين واملعتقلين الفلسطينيين بعض من سكاف عائلة علمت وقد. اعتقالهما تم اجملموعة

 عليل وأنه للذاكرة، جزئياً فقداناً  يعاين وأنه عسقالن، سجن يف رآه أنه احملررين املعتقلين أحد وذكر. إسرائيل يف
 مع اإلسرائيلية اإلذاعة يف مقابلة يف يتحدث يحيى آخرين مع سمع أنه جمال شقيقه ويقول) 16.(التعذيب بسبب

 9 بتاريخ الدويل األحمر الصليب من وثيقة تسلمت العائلة إن أيضاً شقيقه وقال)  17.(1983 سنة جرحى معتقلين
 االستخبارات إشراف حتت عسقالن سجن يف موجود بحنين من سكاف يحيى أن تؤكد 2000 نوفمبر/الثاين تشرين

  )18.(اإلسرائيلية العسكرية
 

  نسر نسيم
 لبنان غادر. لبنان يف ونشأ صايغ، فالنتين تدعى يهودية ألم اللبناين، اجلنوب يف البازورية يف 1969 سنة ولد

 له أجنبت مسيحية روسية امرأة تزوج. عام بعد اإلسرائيلية اجلنسية على حصل حيث إسرائيل إىل وذهب
 الله، حزب أي بالعدو، االتصال بتهمة 2002 يونيو/حزيران 18 يف اإلسرائيلية القوات اعتقلته)  19.(ابنتين

 إدراج اإلسرائيلية احلكومة رفضت. أعوام ستة بالسجن عليه وحكم. للخطر القومي األمن تعرض بمعلومات وإمداده
)  20.(لبنان يف ونشأ لبناين ألب ولد كان وإن إسرائيلي، بأنه حمتجة) 2004( لألسرى تبادل آخر الئحة يف اسمه

 بعدة قام)  21.(اإلسرائيليين احملققين يد على أسنانه وتكسير بدنه يف بالكهرباء للتعذيب نسر تعرض اعتقاله عند
 الضغط بعد منها بطلب زوجته طلق وقد. لها تعرض التي الوحشية املعاملة على احتجاجاً الطعام عن إضرابات

 احملكمة وقبلت اإلسرائيلية، اجلنسية عن للتخلي احتجازه بعد سعى. عليها اإلسرائيلية االستخبارات مارسته الذي
  )22.(2004 سبتمبر/أيلول يف طلبه اإلسرائيلية العليا

 

  فرّان حممد
 اإلقليمية املياه ضمن 2005 أكتوبر/األول تشرين 22 يف العمر، من عشرة السادسة يف صياد وهو فران، اختفى

 قبالة اإلسرائيلية اإلقليمية املياه إىل التيار يحمله أن قبل اللبنانية املياه يف الفارغ زورقه وشوهد)  23.(اللبنانية
 يعثر مل جثته لكن عنه، مكثف بحث عملية يف اللبناين الشواطئ حرس اليونيفيل طوافات ساعدت وقد. نهاريا
 آثار الزورق يف وكان. أكتوبر/األول تشرين 24 يف اليونيفيل بواسطة الزورق اإلسرائيلي اجليش وأعاد. عليها

 عند فارغاً وكان مفخخاً، يكون أن من احتراساً الزورق على النار أطلق بأنه ذلك اإلسرائيلي اجليش فسر. رصاص
 السلطات وأن اختفائه، يوم إسرائيلي زورق برصاص أصيب ابنه زورق أن يعتقد عادل والده)  24.(النار إطالق

 يف الله حزب مسؤويل على احلالة عرض العائلة تنوي. البحر يف يطفو زورقه وتركت اختطفته اإلسرائيلية البحرية
  )25.(إسرائيل على بصراحة اللوم إلقاء تنوي كما اجلنوب،

 

  العمل أثناء يف املفقودون
 يف اختفوا أنهم على تصر عائالتهم أن مع متوفين، لبنانيين برفات أو آخرين بسجناء احتفاظها إسرائيل تنكر

 أفرجت عندما أحياء املفقودين هؤالء كون بإمكان اآلمال وانتعشت. ذلك على أدلة منها البعض يملك كما إسرائيل،
 بعد األحمر، للصليب الدولية للجنة إسرائيل اعترفت وقد. احتجازه أنكرت أن بعد غانم أبي طوين عن إسرائيل
 أحمد، بهيج وحسين رميتي، حسين: وهم اللبنانية، القوات ميليشيا من حمتجزين ستة تسلمت بأنها مراراً، إنكارها
  .طالب وأحمد الديراين، وغسان جلول، وأحمد طليس، وحسين

 آخر إن الله حزب ويقول. إسرائيل يف العمل أثناء يف املفقودين للبنانيين الدقيق العدد من التأكد الصعب من
 للمعتقلين الوطنية اللجنة أمّا)  26.(مفقوداً 250 من أكثر وجود تؤكد املوضوع عن لديه املتوفرة املعلومات
  )27:(لبنانياً مفقوداً 39 بـ قائمة وضعت فقد اإلسرائيلية السجون يف اللبنانيين
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  .البقاع شبعا، اجلرار، سعيد حممد طرابلس؛ سكاف، حممد يحيى: 1978 سنة اختفى  •
  .اللبناين اجلنوب حرفا، طير ياغي، سليم حسن: 1981 سنة اختفى  •
 اجلنوب اخلرايب، بالل، حممد عباس اللبناين؛ اجلنوب الريحان، بادي، علي سمير: 1982 سنة اختفى  •

 حسن بيروت؛ الباشورة، شحرور، علي حمزة اللبناين؛ اجلنوب سلم، جمدل زهوي، حممد حسين اللبناين؛
 الصرفند، رباح، حسن حممد البقاع؛ بعلبك، أمهز، حممد حسين مرجعيون؛ سلم، جمدل مرعي، حممود
  .بيروت فردوس، سليم اللبناين؛ اجلنوب

 اجلنوب برعشيت، شهاب، فياض حسن اللبناين؛ اجلنوب جباع، غملوش، سليم نديم: 1983 سنة اختفى  •
 سليمان حممد اللبناين؛ اجلنوب شقرا، عواضة، حممد فريد برعشيت؛ النبي، عبد إسماعيل حسن اللبناين؛

  .الصرفند الدهيني، حسين أحمد اللبناين؛ اجلنوب الصرفند، الدغمان،
 جمعة صديقين؛ بلحص، علي عماد اللبناين؛ اجلنوب صديقين، بلحص، يوسف حسن: 1984 سنة اختفى  •

 حممد وزكريا إسماعيل خليل إبراهيم اللبناين؛ اجلنوب جبيل، بنت حوا، علي حممد عيتيت؛ جباعي، مهدي
 اجلنوب ملكي، كفر بلوط، رامز حسن البقاع؛ بوارج، جبر، ملحم إبراهيم اللبناين؛ اجلنوب مركبا، زراقط،

 اللبناين؛ اجلنوب شمع، عليان، خليل الله عبد اللبناين؛ اجلنوب الصرفند، الشناوي، أحمد حممد اللبناين؛
  .اللبناين اجلنوب قانا، الله، نصر حممد وقاسم الله نصر مصطفى سليمان الصرفند؛ غريب، علي حممد

 حسين خيرية ،)أنثى( نصار حممد تركية حرب، حسن أحمد]: نساء اخملتفين من أربعة[ 1985 سنة اختفى  •
 حونا، كفر من كلهم ،)أنثى( نصار حممد عدوية ،)أنثى( نصار حممد أمال نصار، علي حممد ،)أنثى( نعمة

  .اللبناين اجلنوب
  ).اللبناين اجلنوب التفاح، إقليم( جباع رعد، مهدي سعيد: 1986 سنة اختفى  •
 اجلنوب اخليام، فرحات، أحمد علي اللبناين؛ اجلنوب فرون، بزي، الكريم عبد فهد: 1987 سنة اختفى  •

 .اللبناين
  

  اجلغرايف التوزيع
  :39 الـ اللبنانيين املواطنين هؤالء من
  اللبناين اجلنوب من% 87
  البقاع من% 8
  .بيروت من% 5

  ▄.2005 سنة صور من بالقرب البحر يف اختطف الذي فران حممد الصياد إىل إضافة هذا،
   

  .لبناين صحايف  (*)
 

  املصادر
  :اإلنترنت يف الرسمي القنطار سمير موقع  )1(

  http://www.samirkuntar.org/files/About_Samir_English.pdf 

  .اللبنانية اليومية" السفير" صحيفة أرشيف  )2(
  .114 ص التاسع، اجلزء ،)Edito International، 2006: بيروت" (والتحرير املقاومة: الله حزب"  )3(
)4(  ‐fg‐http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la

             world‐headlines‐prison2augO2,1,3637076.story?coll=la 

  .اللبنانية اليومية" السفير" صحيفة أرشيف  )5(
  .115 – 114 ص التاسع، اجلزء ذكره، سبق مصدر ،"والتحرير املقاومة: الله حزب"  )6(
  .نفسه املصدر  )7(
  .نفسه راملصد  )8(
  .ذكره سبق مصدر اإلنترنت، يف الرسمي القنطار سمير موقع  )9(
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  .نفسه املصدر  )10(
  .115 – 114 ص التاسع، اجلزء ذكره، سبق مصدر ،"والتحرير املقاومة: الله حزب"  )11(
)12( 

http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2004/Government+statement+on+pr
isoner+     

exchange+-+24-Jan.htm                                
       

  :املفقودين اإلسرائيليين للجنود الدويل التحالف يف الصحايف األرشيف قسم  )13(
  http://www.mia.org.il/archive/050329jp.html 

)14(  http://www.haaretz.com/hasen/spages/759677.html 

  .8/9/2006 ،)بيروت" (األخبار"  )15(
  .116 ص التاسع، اجلزء ذكره، سبق مصدر ،"والتحرير املقاومة: الله حزب"  )16(
  .نفسه املصدر  )17(
  .8/9/2006 ،)بيروت" (األخبار"  )18(
  .16/9/2006 ،)بيروت" (املستقبل"  )19(
  .116 ص التاسع، اجلزء ذكره، سبق مصدر ،"والتحرير املقاومة: الله حزب"  )20(
  .4/6/2005 ،)بيروت( لألنباء الوطنية الوكالة  )21(
  .31/8/2006 ،)بيروت" (األخبار"  )22(
)23(  The Daily Star (Beirut), 26 October 2005. 
 املمتدة الفترة عن) اليونيفيل( لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة بشأن املتحدة لألمم العام األمين تقرير  )24(

  ).S/2006/26( 2006 يناير/الثاين كانون 20 إىل 2005 يوليو/تموز 22 من
)25(  The Daily Star (Beirut), 26 October 2005. 
  .31/8/2006 ،)بيروت" (األخبار"  )26(
  .117 – 116 ص التاسع، اجلزء ذكره، سبق مصدر ،"والتحرير املقاومة: الله حزب"  )27(
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


