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11  د. غسان الخطيب 35  أ. جايب براميك   

7  أ. محسن أبو رمضان 34  د. باسم زبيدي   
6  د. كاملني شعث 27  د. فيحاء عبد الهادي   

5  أ. داوود التلحمي 19  أ. فتحي صباح   
4  أ. راجي الصوراين 18  أ. وفاء عبد الرحمن   
3  د. ممدوح العكر 16  د. إبراهيم أبراش   

2  أ. هاين املرصي 15  د. نبيل قسيس   
1  د. إياد الرساج 14  د. عزمي الشعيبي   

وثيقة رقم 54:

فيها برضب  يهدد  الله  نرص  السيد حسن  الله  لحزب  العام  األمني  كلمة 
تل أبيب ومطارها، إذا شنت “إرسائيل” حرباً عىل لبنان54 ]مقتطفات[

16 شباط/ فباير 2010

إىل أرواح شهدائنا األعزاء الكرام ال سيام الشهداء القادة الذين نحيي يف هذا اليوم ذكراهم الغالية 

والعزيزة سامحة سيد شهداء املقاومة اإلسالمية األمني العام لحزب الله السيد عباس املوسوي وزوجته 

املقاومة  شهداء  شيخ  وذكرى سامحة  وطفلهام حسني،  املوسوي  يارس  أم  السيدة  الفاضلة  الشهيدة 

اإلسالمية املجاهد الزاهد الشيخ راغب حرب، واألخ العزيز قائد الجهاد واملقاومة الحاج الشهيد عامد 

مغنية )إىل أرواحهم الطاهرة والزكية الفاتحة(..

 ).....(

هذا املجتمع الدويل الذي ال يهتم إال مبصالحه وال يحرتم إال األقوياء، هل يُحمى لبنان بالحياد؟ 

لها أطامع وطموحات  بأن ال يكون  نقنع إرسائيل  الحياد فهل سنقدر أن  لبنان إىل  إذا أخذنا  يعني 

إلينا مزارع شبعا وتالل كفرشوبا وأن تعيد  يف أرضنا ومياهنا، هل سنقدر أن نقنعها مثالً بأن تعيد 

الالجئني الفلسطينيني؟ هل الحياد يكن أن يقنع إرسائيل بذلك؟ اليوم قرأنا يف الصحف أن ليبمان 

يقول إنه إذا كان أحد ما يحلم بالتسوية عىل قاعدة استعادة شب من األرض فهو واهم، هذا الكالم 

ليس فقط للفلسطينيني والسوريني، بل أيضاً للبنانيني، ويخرج علينا نائبه ليقول إن هناك خط أحمر 

عن  ويتكلم  إرسائيل،  دولة  يقول  طبعاً  هو  املحتلة،  فلسطني  إىل  فلسطيني  الجئ  أي  عودة  اسمه 

منطق قانوين ومنطق أخالقي ملنع عودة الالجئني الفلسطينيني، هل إذا أخذ لبنان خيار الحياد يكنه 

أن يستعيد أرضه وأن يحفظ أرضه ومياهه يف املستقبل وأن يساعد يف عودة الالجئني الفلسطينيني 

إىل ديارهم وأرضهم، طبعاً التجربة تقول ال، الغريب أننا يف لبنان نناقش حتى يف البديهيات، يف هذا 

الكون يوجد سنن وقوانني طبيعية، يف التاريخ واملجتمعات يوجد قوانني وسنن تاريخية واجتامعية، 

كل  والغزاة  واملحتلني  واملستبدين  الطغاة  مواجهة  يف  لألقوى،  البقاء  إن  تقول  كلها  البرش  تجارب 



2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

157

التاريخ يقول ال يحمي أرضك وشعبك وكرامتك إال قوتك، الضعاف ليس لهم مكان يف هذه الحسابات 
واملعادالت، الذين يتوسلون الحامية ليس لهم مكان، األقوياء فقط هم الذين يستطيعون أن يفرضوا 

احرتامهم عىل العامل وأن يحققوا أهدافهم، وإذا سقطوا فإمنا يقضون شهداء بكرامتهم، ).....(

نرفض  إننا  نقول  أننا  أي  الذرائع،  قصة  عن  حديث  فهناك  الداخيل  املوضوع  أيضاً  خّص  وفيام 
التهديدات اإلرسائيلية ولكن نطالب بعدم إعطاء ذرائع إلرسائيل، هذا املوضوع نريد أن نحاول أن 
نعالجه ألنه غري صحيح، فهذا الطرح يحتوي عىل سلبيات وليس هكذا نواجه التهديدات اإلرسائيلية 

ألسباب عدة، أوالً إرسائيل عندما تريد أن تعتدي عىل بلد ما فهي ال تحتاج إىل ذرائع.

منذ العام 1948 إىل العام 1967، ويف كل حروبها عىل لبنان وحتى حرب متوز مل يكن األسريان 
بعد،  فيام  بذلك  اإلرسائيليون  اعرتف  كانت معدة مسبقاً. وقد  الحرب  بل هذه  ذريعة  ال حجة وال 
إرسائيل ال تحتاج إىل ذرائع يقدمها لها أحد ما، وإذا كانت بحاجة إىل ذريعة فهي قادرة أن تصنعها، 
وهي تنظم عملية اغتيال فاشلة يف أي مكان يف العامل وتحمّل حزب الله املسؤولية وتهجم عىل لبنان، 
أو تحمّل اإلخوة الفلسطينيني املسؤولية وتهجم عىل غزة، ويكن أن تحمل سوريا املسؤولية وتهجم 
عىل سوريا، الله أعلم، لذلك يف هذا املوضوع فلنكن صادقني مع الناس وأنا هنا أنّوه ببعض املسؤولني 
الذين ذكروا تاريخ الحروب اإلرسائيلية يف لقاءاتهم التلفزيونية األخرية وقالوا إنه متى كانت إرسائيل 
تحتاج إىل ذرائع، األخطر أو السيئ يف هذا الكالم أنه يحّمل املقاومة املسؤولية ضمناً، أي أنه يحّمل 
املقاومة مسؤولية مسبقة عن أي عدوان إرسائييل، وهناك محاولة تبير إلرسائيل لشن عدوان، لذلك 
نحن حارضون أن نناقش هذه الفكرة ثنائياً مع أّي كان لنقنعه بأن هذا منطق خاطئ ومنهج خاطئ 

وهو ال يخدم املواجهة مع العدو.

لكن اسمحوا يل أن أقول إن األخطر يف هذا السياق هو ما بدأنا نسمعه منذ شهر، فهناك لغة 
جديدة بدأت تخرج يف لبنان يف مكان ضيق ومحدد، وهذه اللغة تقول ما ييل خالصته، وقد كتب 
عن هذا املعنى بكلامت مختلفة وتعابري مختلفة، وكتب فيه مقاالت وقيل فيه مجموعة من الخطب 
لبنان وحتى لو مل تفعل  التي يقولونها إن نفس وجود املقاومة يف  والندوات واملحارضات، والفكرة 
العدو اإلرسائييل  الوجود هو حجة كافية ليشّن  الحدود فنفس هذا  الحدود وال خارج  شيئاً ال عىل 
حرباً عىل لبنان، ولذلك من أجل أن ال يكون لدى العدو حجة لشن حرب عىل لبنان يجب أن نلغي 
هذه املقاومة وأن نلغي هذا السالح، هذا كالم خطري جداً جداً وطنياً، ألنه يعني أوالً بالحد األدىن 
تبيراً كاماًل ألي عدوان إرسائييل وحتى لو مل تقدم املقاومة ذرائع كام يقولون، فنفس وجود املقاومة 
يف رأي هؤالء هو حجة كاملة وكافية، لألسف اإلرسائيليون أنفسهم ال يقولون هذا، أي ما يقوله بعض 
اللبنانيني ال يقوله بعض اإلرسائيليني، هناك البعض من املتشددين جداً يف إرسائيل قالوا هذا الكالم، 
ولكن  لبنان،  لشن حرب عىل  كافياً  ليس  الكالم  فهذا  ال  قالت  إرسائيل  كبرية يف  أوساط  هناك  لكن 
نرى هؤالء يف لبنان يقولون إن هذه حجة كافية، إىل هنا أنا أقول إن هذا كالم خطري جداً ألنه يبر 
العدوان اإلرسائييل بالكامل ويحّمل مسبقاً املسؤولية بالكامل للمقاومة عن أي عدوان إرسائييل قد 
يحصل، ويبدو أن هؤالء منزعجون ألنه مثاًل منذ حرب متوز إىل اليوم مل يحصل أي يشء عىل الحدود، 
طبعاً ضمن رؤيا لنا سأتكلم عنها يف مناسبة أخرى، فإذن ال يظهر بحسب فهمهم لسياسة الذرائع أن 
حزب الله سيقدم ذريعة يف الجنوب، إذن اعتبوا أن أصل وجود حزب الله هو ذريعة كافية لتقوم 
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إرسائيل بالحرب، لكن إذا ترّقينا قلياًل يف السؤال وهو األهم واألخطر، وأنا ال أريد أن أّتهم بل أريد 
فقط أن أسأل سؤاالً، هل هذا استدعاء للحرب؟ أحياناً نقول إن هذا تبير للحرب وإىل هنا نستطيع 
هذا  التايل: هل  السؤال  مستوى  إىل  املوضوع  يرقى  قد  لكن  مخطئني،  أو  مشتبهون  إنهم  نقول  أن 
أن  البعض  أمام ظروف 1982 جديدة؟ هل يجد  لبنان؟ هل نحن  للحرب اإلرسائيلية عىل  استدعاء 
أحالمه وطموحاته ومشاريعه التي تبخرت يف اآلونة األخرية ال طريق لها إال من خالل حرب إرسائيلية 

عىل لبنان من جديد؟ هذا هو السؤال.

).....(

نتيجة  البلد  اليوم ألنه مطروح يف  األهم يف حديثي  الجانب  والذي هو  اإلرسائييل،  املوضوع  يف 
التهديدات، وهناك قراءات واحتامالت كثرية، وهو قد شغل البلد بدرجة كبرية جداً. بعبارة موجزة 
الذي تعيشه إرسائيل منذ فشل عدوان متوز  نحن نقول يكن اختصار توصيف الوضع االسرتاتيجي 
السالم وعدم  القدرة عىل فرض  بأن إرسائيل تعيش مأزق عدم  الحرب عىل غزة،  لبنان وفشل  عىل 
مثاًل  رشوطها  و]من[  برشوطها،  سالماً  تفرض  أن  عىل  قادرة  ليست  فهي  الحرب،  شن  عىل  القدرة 
]أنهم[ ال يريدون أن يرجعوا الجوالن إىل سوريا فذهبوا وأجروا تعقيداً كبرياً يف اآلونة األخرية، فأصبح 
األمر يحتاج إىل تصويت يف الكنيست ويحتاج إىل استفتاء شعبي عام وغريه، وهذا أيضاً ينطبق عىل 
التي  التطورات  بعد كل  املحتلة، حسناً،  الفلسطينية  األرايض  مزارع شبعا وتالل كفرشوبا فضاًل عن 
حصلت يف العقدين املاضيني هل يقدر اإلرسائيليون أن يفرضوا اليوم عىل الحكومات العربية وعىل 
فيه  يعيدون  ال  سالماً  يفرضوا  أن  يستطيعون  هل  األرض؟  فيه  يعيدون  ال  سالماً  العربية  الشعوب 
القدس، والالجئني؟ هذا انتهى، مع احرتامنا للمبادرة العربية للسالم. اإلرسائييل مل يعد قادراً أن يفرض 
رشوط سالم مبفهومه هو، واليوم عىل كل حال هناك مأزق وجود رشيك للسالم عىل طريف الرصاع، 
هنا يقولون ال يوجد رشيك وهناك يقولون ال يوجد رشيك، وأيضاً عدم القدرة عىل شن الحرب. كل 
ما نشهده بعد حرب متوز وبعد حرب غزة من مناورات وتدريبات أمر طبيعي نتيجة الفشل الذريع 
لبنان، حددوا  بالحرب عىل  أنهم فشلوا  بالجيش اإلرسائييل. اإلرسائيليون اعرتفوا بوضوح  الذي لحق 
هدف القضاء عىل املقاومة وفشلوا وأصبحت املقاومة أقوى بحسب اعرتافهم، لكن فيام كتبه إيهود 
أوملرت وسينرش )ذلك( يف مذكراته أو نرش خالصة عنها، هو يعرتف أيضاً أّنه فشل حتى يف حرب غزة 
ألنّ هدف الحرب عىل غزة كام قال أوملرت هو القضاء عىل حكم حامس وفشلت الحرب عىل غزة يف 
القضاء عىل حكم حامس. اليوم عندما يريد اإلرسائييل الذهاب إىل حرب – وهذا التقدير مهم لتأثريه 
عىل الجواب – هناك رشط أسايس منذ اليوم وصاعداً اسمه النرص األكيد واملضمون والقطعي وليس 
النرص املحتمل، يعني ال يعمل حرباً مع غزة إذا ليس لديه انتصاراً أكيداً وال يعمل حرباً مع لبنان إذا 

ليس لديه تأكّداً وقطعاً أنّه سوف ينترص، وكذلك مع سوريا وكذلك مع إيران.

ال  هنا  وأنا  آخر  موضوع  والرتهل  والهزية  والفشل  غزة  وعدوان  متوز  حرب  بعد  إرسائيل 
أخفف من قوة وقدرة إرسائيل ولكن أقول أننا أيضاً يف لبنان وفلسطني وسوريا وإيران ويف املنطقة 
لديها  يكون  أن  يكفي  ال  تشاء.  ساعة  حرباً  تشن  أن  تستطيع  ال  إرسائيل  أّن  حد  إىل  أقوياء  نحن 
ال  باتت  إرسائيل  وكل  اإلرسائييل  الجيش  مغامرة.  وهذه  كافياً  ليس  فهذا  باإلنتصار  قوي  احتامل 
تتحمل أي انتكاسة جديدة ألّن هذا يعني بداية النهاية، وأنا رأيي أّن بداية النهاية بدأت يف متوز 
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بقوة،  “نزوالً”  أصبحت  إرسائيل  أّن  يعني  جديدة  انتكاسة  أي  لكن  غزة،  عىل  الحرب  يف  وبدأت 
الذين  أوائل  من  أيّن   – يل  يعرتفون  واإلرسائيليون   – أّدعي  أنا  جيداً.  اإلرسائيليون  يفهمه  وهذا 
يتابعون اإلعالم اإلرسائييل والترصيحات اإلرسائيلية والتحليالت اإلرسائيلية واملؤمترات التي تعقدها 
جامعات وجهات أكاديية يف إرسائيل ويتحدث فيها رؤساء ووزراء وقادة عسكريون وأمنيون كبار، 
ويف كالم كل هؤالء هناك إجامع عىل هذه النقطة، ال يكن بعد اآلن أن تذهب إرسائيل إىل حرب 

نتيجتها. تضمن  ال 

أّن اإلرسائييل  للوضع االسرتاتيجي إلرسائيل يطلع معنا يف فهمنا وميلنا  التوصيف  بناء عىل هذا 
اليوم حالياً عنده مشكلة بشن حرب، ولذلك هو يذهب لرفع قدراته فيأيت بسالح جديد وتجهيزات 
جديدة ويجري تدريبات ومناورات، عنده مشاكل بالتطوع وآخرها كان لديه مشكلة تطوع يف القوة 
البحرية وقد بدؤوا مبعالجتها ببطء، عندها مشاكل بالتطوع وبالثقة وإىل آخره، أي بحاجة إىل وقت 
ُيْسَتَغلون من حكامهم وقادتهم،  الذين  وهو ليس جاهزاً. وأقول لكم أمر وأقول للناس يف إرسائيل 
أّن قصة القبة الحديدة التي ترونها عىل التلفزيون هي حتى اآلن أقرب إىل الفيلم السيناميئ منه إىل 
الحقيقة امليدانية، وهناك قادة عسكريني كبار يف إرسائيل يقولون ويناقشون هل هي أصاًل مجدية 
فجدواها محدود جداً.  بجدواها  ُسلَِّم  لو  ولكن حتى  من جهة  مكلفة جداً  ال وهي  أم  تنفع  وهل 
لها عالقة بسالحه وبتجهيزاته وبتكتيكاته  التي  زال بحاجة إىل وقت ملعالجة مشاكله  ما  اإلرسائييل 

وبجيشه وبإمكاناته.

).....(

باألعم  التهديدات هي  وسيل  التهديدات  أّن هذه  إىل  باملوقف  التقدير  منيل حيث  نحن  لذلك 
وإخافة  اللبنانية  والحكومة  اللبناين  الشعب  إلخافة  وتهويالً  نفسية  حرباً  كونها  إىل  أقرب  األغلب 
الكيان  املقاومة ملنعها من أن تزداد قوة، وهي من جهة أخرى استنهاض للوضع املعنوي يف داخل 
الصهيوين واستنهاض للجيش والشعب ومحاولة إقناع الناس من خالل املنب أّن إرسائيل قوية ومقتدرة 
وهي تهدد وترعد وتزبد، وهم محتاجون إىل هذا اإلستنهاض املعنوي، وقد نقرأ فيها أيضاً جانباً ردعياً 
ألّنه لو دققنا بالترصيحات اإلرسائيلية كلها إذا مل يكن مئة باملئة خمسة وتسعني باملئة تقول إنها لغة 
مرشوطة: إذا املقاومة فعلت هكذا سنعمل ونسّوي، إذا املقاومة فعلت اليشء الفالين نحن سندمر 
إذا كانوا جادين فيام  انطباع  ونقصف وندمر، طبعاً هم ليسوا بحاجة إىل ذرائع ولكن هذا يعطي 
يقولون أنهم خائفون، بالحد األدىن هنا مكسب سيايس ومعنوي ونفيس مهم، طوال عمرنا نحن الذين 
تهددنا إرسائيل ونحن الذين نقول إلرسائيل إذا فعلتم سنفعل، ولكن وال يوم إرسائيل كانت تخاف 

العرب وتقول لهم: إذا عملتم نعمل. اليوم إرسائيل الخائفة تقول: إذا فعلتم نفعل.

).....( تذكرون أنّ باراك طلع وهدد لبنان بالحرب وأخذ يتحدث عن نرص حاسم ورسيع وواضح 
يت  ما  وكل  املقاومة  عىل  القضاء  اسمه  اإلرسائييل  عند  املقبلة  للحرب  هدف  هناك  أي  وقاطع، 
للمقاومة بصلة، وهذا نفس الهدف لحرب متوز ومل يتغري، لكنه هو يقول: الحرب املقبلة سوف تكون 
حرباً تحقق نرصاً، يعني ليس هزية وال فشاًل وال انتكاسة، وهذا النرص يجب أن يكون حاساًم، يعني 
ال يبقي وال يذر وقاطع وواضح ليس فيه نقاش، أي ال يخرج أحداً يف لبنان أو إرسائيل أو العامل ليقول 
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إرسائيل انترصت أو مل تنترص. وقال باراك حينها أيضاً: سالح الجو غري كاف لحسم املعركة ولذلك نحن 
سنقوم بعملية برية واسعة، وهّدد بخمس ِفرق وسبع ِفرق. يف ذلك اليوم، رددنا عليه وقلنا له إذا 
أتيتم إىل بالدنا وقرانا وتاللنا وودياننا وجبالنا املقاومة تعهدت بأن هذه الفرق ستدمر إن شاء الله 
يف أرضنا. بعدها بدأ اإلرسائييل بالرتاجع يف كالمه، وكل املؤمترات التي شاهدناها يف اآلونة األخرية مل 
نعد نسمع يف “إرسائيل” كالم عن نرص حاسم ورسيع وواضح وقاطع، وإمنا عىل عكس ذلك، فقبل أيام 
عدة، كان قائد املنطقة الشاملية يقول دعونا يف أي حرب ننوي خوضها أن نضع أهدافاً متواضعة حتى 
نستطيع القول إننا حققنا أهدافنا يف الحرب. يعني بدأ الحديث عن تواضع يف األهداف. باراك نفسه 
أو يف أسبوعه،  الحاج عامد  أنا استخدمته، أظن يف يوم تشييع  أو شهرين استخدم تعبرياً  قبل شهر 
رؤوسكم  رفعتم  لو  ولكن  الهدوء،  ستجدون  اللبنانية  الحدود  إىل  نظرتم  إذا  بالضبط:  يقول  باراك 
قليالً لوجدتم عرشات اآلالف من مقاتيل حزب الله بكامل تجهيزاتهم يرتبصون بنا. عندما أقول أننا 
لديه  اإلرسائييل  اإلرسائييل ألن  أخدع  أن  أستطيع  ال  أنا  وتلة،  وواد  قرية  كل  نقاتل يف  أن  جاهزون 
إمكانية جمع معلومات كبرية وهذه حقيقة ينبغي أن نعرتف فيها، فشبكات التجسس يف لبنان كبرية 
جداً ويف كل مكان، خواص وعوام وغري ذلك، وكل يوم يظهر هذا املوضوع بوضوح أكرث. إذا هددت 
اإلرسائييل بيشء ومل تكن لدي معطياته الحقيقية فإنه ال يعتني بهذا التهديد، لكنه يعتني بالتهديد 

ألن لديه معطياته أيضاً، قد ال تكون هذه املعطيات مكتملة لكن لديه يشء.

اللغة  ترتاجع، فام هي  اللغة  والرسيع عادت  الحاسم  والنرص  الفرق  واجهنا موضوع  عندما  إذاً 
أهل  خصوصاً  تعرفوا  أن  يجب  الضاحية”.  “نظرية  سموها  بنظرية  لنا  خرجوا  بقيت؟  التي  الثانية 
الضاحية الجنوبية أن كلمة ضاحية دخلت يف القواميس العسكرية واالسرتاتيجيات العسكرية. ما هي 
نظرية الضاحية التي خرج بها اإلرسائيليني؟ أي أنهم يدمرون يف الضاحية أي مكان. اليوم، أحب أن 
أقول أمراً، إن ما قام به سالح الجو اإلرسائييل خالل 33 يوماً من حرب متوز ال يستطيع أن يفعل أكرث 

منه، فال يهول علينا أحد بأكرث من ذلك.

السنة املاضية يف مهرجان 14 آب رددنا عليهم وقلنا لهم، يف الحرب املاضية قلنا لكم إذا رضبتم 
بريوت سوف نرضب تل أبيب، لكن إذا شننتم حرباً، نحن ال نريد حرباً حتى ال يخرج أحد يف لبنان 
نشتاق  ضعفاً،  وال  جبناً  وال  خوفاً  ليس  حرباً،  نريد  ال  نحن  والسلم،  الحرب  قرار  عن  وينّظر  غداً 
إليها وال نريدها، ليس فقط ال نريدها لكن نشتاق إليها أيضاً. قلنا لكم يف املرة املقبلة إذا رضبتم 
الضاحية سوف نرضب تل أبيب. نرضب تل أبيب جعلهم يحسبونها جيداً، فقباًل كنت تهجر بعض 
أبيب؟  تل  تهجري  يعني  ماذا  تعرفون  هل  أبيب.  تل  تهجّر  فأنت  اآلن  أما  الشاملية  املستعمرات 
التجمع الحقيقي اإلرسائييل الكبري هو يف رشيط ساحيل من بعد حيفا حتى تصل إىل جنوب تل أبيب 
عرضه عرش كيلومرتات وأحياناً خمسة عرش كيلومرتاً، ويكن أن يكون أوسع عرض له عندما يدخل 
منطقة القدس حيث هناك التجمع السكاين الكبري جداً، هناك السكان وهناك مصايف النفط وهناك 
املصانع الكبى وهناك مؤسسات الدولة وهناك كل يشء. أنا اليوم يف هذه النقطة لدي إضافة تفصيلية، 
هم يكن أن يقدروا أنّه عندما نقول لهم إذا قصفتم الضاحية سنقصف تل أبيب أي هم يدمرون 
أبنية يف الضاحية ونحن “نفخّت الحيطان يف تل أبيب” يكن أن يخطر يف بال أحد هكذا. أنا أقول لهم 
اليوم: كال، أنتم تدمرون بناءً يف الضاحية ونحن ندمّر أبنية يف تل أبيب. هذا ردنا عىل نظرية الضاحية.
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عندما رأوا أّنه ليس هناك من يشء يكن أن يفت من عضد املقاومة، يقول )لنا( سنمسحك فيقول 
)املقاومة( أنا أنتظر عىل الرحب والسعة ومشتاق إليك أيضاً. يقول )لنا( سندمرك فيقول أنا سأدمرك 
أيضاً. أين ذهب؟ ذهب إىل تهديد الحكومة اللبنانية والشعب اللبناين، برضب البنية التحتية، وهنا 
اليوم لدينا يشء جديد، وطبعاً هنا ليس نهاية املطاف ألّنه يجب أن يبقى يشء للمفاجآت. ذهبوا 
لبنان  “أرضياً”، يف  لنتحدث  أيضاً  للبنان،  التحتية  البنية  الحرب سندمر  إذا جرت  أنّه  التحتية  للبنية 
هناك بنية تحتية ويف فلسطني املحتلة يوجد بنية تحتية، لدينا مطار ونصف عندهم مطارات، عندهم 
املواينء، لدينا كم محطة كهرباء لديهم مصانع كبى للكهرباء، لدينا كم مصفاية نفط منها معطل 
مناطق صناعية  ولديهم  املصانع  للنفط، عندنا بعض  الله مصافٍ  ما شاء  لديهم  ومنها نصف مايش 
ضخمة جداً بكل األشكال واأللوان، البنية التحتية يف الكيان اإلرسائييل أضخم وأكب وأهم من البنية 
التحتية عندنا. هناك تقرير للتلفزيون اإلرسائييل يف حرب متوز حول مدى انشغال الحكومة والجبهة 
أهم  التحتية عندهم  البنية  الوسط اإلرسائييل... حسناً،  الكهرباء عن إحدى مدن  بانقطاع  الداخلية 

بكثري، والكهرباء لديهم متوفرة دامئاً وعندنا تنقطع...

يعني  األمر  هذا  ألن  املعطيات  هذه  من  التأكد  مبقدروهم  وهم  ييل  ما  لهم  أقول  اليوم  أنا 
إمكانيات مختلفة – وأنا لن أسّمي ودعوا التسمية لوقت الحق – أنا اليوم أقول لإلرسائيليني ليس إذا 
رضبتم الضاحية سنرضب تل أبيب، إذا رضبتم مطار الشهيد رفيق الحريري الدويل يف بريوت سنرضب 
مطار بن غوريون يف تل أبيب، إذا رضبتم موانئنا سنقصف موانئكم، وإذا رضبتم مصايف النفط عندنا 
محطات  قصفتم  وإذا  مصانعكم،  سنقصف  مصانعنا  قصفتم  وإذا  عندكم،  النفط  مصايف  سنقصف 

الكهرباء عندنا سنقصف الكهرباء عندكم.

اليوم، يف ذكرى السيد عباس والشيخ راغب والحاج عامد أعلن هذا التحدي وأقبل هذا التحدي. 

نحن يف لبنان شعب ومقاومة وجيش وطني قادرون بقوة أن نحمي بلدنا ولسنا بحاجة إىل أحد يف 

هذا العامل ليحمي لبنان. هكذا نواجه التهديد، تهديد، وعيد نواجهه ليس بالرتاجع وال باالختباء وال 

بالخوف وإمنا بالوضوح وبالثبات وباالستعداد وبالتهديد أيضاً. أعود وأؤكد ال نريد حرباً، مل نرد يف يوم 

من األيام حرباً، نحن مقاومة كانت تقاتل ألن ]ليك[ تحرر أرضها وأرساها ومل نكن نريد أن نذهب 

يف يوم من األيام إىل حرب، ولكن نحن معنيون أن ندافع عن بلدنا، ومعنيون أن نثبت يف أرضنا وأن 

نحافظ عىل كرامة شعبنا وأمتنا. 

يبقى أيها ]األخوة[ واألخوات سؤال يف ذكرى الشهداء القادة عن الثأر للحاج عامد مغنية؟ أقول 

لكم برصاحة، بعض اإلرسائيليني كان يني النفس بأن حزب الله سوف يقوم بيشء يريض النفس فيها، 

عن  يفتش  قلقني،  كلهم  ليبقوا  املتواضع  بالهدف  أقصد  ماذا  أوضح  لن  متواضع،  عن هدف  يفتش 

هدف متواضع فيرضبه ويعتب هذا هو ثأر الحاج عامد مغنية وانتهت الحكاية؟! نحن لسنا كذلك، 

املتواضعة ولكننا مل  الكثري من األهداف  أيدينا  املاضيني كان بني  العامني  أؤكد لكم، خالل  أحب أن 

نُقْدِم ألن من نطلب ثأره هو بكلمة واضحة وواحدة هو عامد مغنية. نحن نعرف ما هي األهداف 

التي.. وبالتايل الزمان واملكان.. نحن نعرف ما هي العملية التي تحقق الغاية من أن تقول للصهاينة 

يضغطنا  أحد  وال  معنا  ووقتنا  مفتوحة  خياراتنا  الجهادي..  لقائده  قتلكم  عىل  الله  حزب  رد  هذا 
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بيشء وال أحد يزايد علينا بيشء وعدونا قلق، دعوه قلقاً، قلقاً يف كل يوم وكل مكان وكل ساحة وكل 

للحاج عامد  السنوية  الذكرى  اليوم يف  والهدف.  الزمان واملكان  الذين سنختار  لكن نحن  األهداف، 

أقول لكم ولكل أهله ورفاقه وأحبائه، ما نريده هو ثأر مبستوى عامد مغنية، هذا هو الذي نبحث 

عنه، وليس ثأراً للثأر وإمنا لنحمي كل القيادات وكل الكوادر وكل القضية التي يعبّ عنها عامد مغنية.

الله نحمل هذه املسؤولية سوياً، خالل  املباركة والعزيزة، نحن معكم إن شاء  الذكرى  يف هذه 

سنوات طويلة مع الشيخ راغب والسيد عباس والحاج عامد الذي تعرف عليه الناس بعد شهادته، 

اطمئنوا،  شهدائنا  لكل  لشهدائنا  ونقول  لطريقهم،  لوصاياهم  إلنجازهم  أوفياء  نحن  الله  شاء  إن 

التي  والقضية  سالكاً،  يبقى  فتحتموه سوف  الذي  والطريق  مرفوعة،  ستبقى  رفعتموها  التي  الراية 

استشهدتم من أجلها ستنجز وتحقق، ودمائكم لن تصنع يف أمتنا إال النرص. نحن أبناؤكم تالمذتكم 

إخوانكم سنحقق أحالمكم وآمالكم إن شاء الله. أنتم يف رياض الجنة وجوار األنبياء والصديقني، لكم 

أجركم ونوركم ودرجاتكم، اطمئنوا يا قادتنا فمن ورائكم أبناء وتالمذة وأخوة صدقوا ما عاهدوا الله 

عليه فمنهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدياًل.

وثيقة رقم 55:

مقابلة مع ضابط املخابرات الفلسطينية السابق فهمي شبانة، حول ملفات 
الفساد يف السلطة الفلسطينية55 

16 شباط/ فباير 2010

أجرى املقابلة وديع عواودة، القدس املحتلة

س: متى وأين سجل الرشيط؟

ج: أطلعت مدير املخابرات توفيق الطرياوي عىل شكاوى الفساد ومحاوالت االبتزاز من قبل السيدة 
التي ظهرت يف الرشيط، فكلفني بالتحقيق فوراً، وقمنا بتوثيق محاوالت االبتزاز بالصوت والصورة 

يف رام الله ثالث مرات مختلفة يف شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2008.

س: وهل بحوزتك شهادات أو أدلة أخرى تتعلق برفيق الحسيني؟

ج: بحوزيت الكثري من األدلة عىل سوء استغالل الحسيني منصبه وإدارته الفاسدة، وما بث هو جزء 
بسيط من الرشيط، كام بحوزيت عرش رسائل تحرش أرسلها رفيق الحسيني للسيدة الضحية، وفيها 
ملعة  وبعينيك  ومسلية  جذابة  إنسانة  “أنت  يقول  إحداها  ويف  إلغوائها،  تهدف  إباحية  نصوص 

ويبدو أنك تحبني القبل”.

س: ملاذا توجهت للقناة العربية العارشة وهي قناة تابعة للعدو؟

ج: الله يسامح الفضائيات العربية، فقد توجهت لهم، لكنهم مل يتعاونوا معي، وهم اليوم يبحثون 
العدو  بتسليم  ثم هل قمت  العارشة،  للقناة  التوجه  أمامي خيار سوى  يكن  مل  للتحدث معي. 

أرسار املفاعل النووي الفلسطيني؟


