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وثيقة رقم 102:

مع  الحرب  واحتامالت  الصواريخ،  حول  الله  نرص  حسن  مع  مقابلة 
“إرسائيل”102 ]مقتطفات[

30 نيسان/ أبريل 2010

“يف  االشتباه  ملجرّد  الـ“سكود”  شأن  اإلرسائيلية يف   – األمريكية  الكالمية  الحرب  انفجار  رّس  ما  س: 
إمكان” تزويد سورية “حزب الله” بهذا النوع من الصواريخ التي يقال إنها كارسة للتوازن؟

ج: يف الحقيقة، يف كل مدة ويف كل مرحلة من املراحل يتم إيجاد حالة من التهويل والحرب اإلعالمية 
فهو  السالح  أما  املقاومة.  وجود  املقاومة،  إرادة  املقاومة،  تستهدف  التي  والنفسية  والكالمية 
تفصيل يف املقاومة ألن املشكلة ليست يف أنها متلك سالحاً. هناك الكثري من الجيوش متلك الكثري 
من السالح. مسألة املقاومة يف املنطقة واملقاومة يف لبنان ترتبط بإرادتها، عزمها، قرارها، هدفها، 

توجهها، تجربتها، تطلعاتها، ولذلك فإن هذه املقاومة هي دامئاً يف دائرة االستهداف.

قبل أشهر عدة بقينا يف لبنان لنحو ثالثة أشهر متواصلة نسمع تهديدات إرسائيلية بالحرب عىل 
لبنان، إىل أن قلُت ما قلت يف ذكرى القادة الشهداء، يف السادس عرش من شباط – فباير املايض، 

وأعلنُت موقفاً واضحاً، وبعدها هدأت التهديدات، أو فلنقل إنها هبطت إىل أدىن مستوى لها.

).....(

حتى بالنسبة إىل الشعب اللبناين ولكل الذين تعنيهم املقاومة، فبالتأكيد أنهم عندما استمعوا 
إىل هذه األخبار ازدادوا اطمئناناً، ألنه عندما أقول قبل أسابيع إنه نحن كمقاومة سندافع عن 
رفيق  الشهيد  الرئيس  مطار  قصفتم  إذا  عندكم،  أبنية  سندمر  عندنا  مبنى  دمرتم  وإذا  بالدنا 
الحريري سنقصف مطار بن غوريون، امليناء مقابل امليناء واملطار مقابل املطار ومحطة الكهرباء 
النوع أو غريه  مقابل محطة الكهرباء، ثم يأيت اإلرسائيليون هم واألمريكيون يتحدثون عن هذا 
من الصواريخ، مبعزل عن الحقيقة والواقع، هذا سيجعل الناس عندنا يثقون أكرث مبا أقوله أنا. 

).....(

س: يف ضوء اسرتاتيجية الدفاع بالتكافل والتضامن، التي قيل إن لقاء دمشق الثاليث أفىض إليها... 
هل ستكون إرسائيل هذه املرة أمام جبهة واحدة إذا قررت الذهاب إىل خوض مغامرة جديدة؟

ج: أعتقد أن األوضاع يف املنطقة مختلفة عن أي ظروف سابقة. رسالة اللقاء يف دمشق هي رسالة 
واضحة وقرأها اإلرسائيليون واألمريكيون وغريهم، وعلينا أن نكتفي مبا قرأوه. لكن أنا أؤكد لكم أن 
أي حرب إرسائيلية جديدة عىل أي كان يف املنطقة ستكون مغامرة كبرية وغري محسوبة... وقلت 

سابقاً ومتشبث بهذا الكالم بأنها ستؤدي إىل تغيري خريطة املنطقة.

).....(

س: يف حال ذهبت الواليات املتحدة إىل مجلس األمن إلصدار قرار بنرش قوات دولية عىل الحدود 
اللبنانية – السورية، ماذا سيكون موقفكم؟
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ج: نحن نرفض انتشار قوات دولية من هذا النوع. هذا األمر ُطرح يف ظروف كانت أسوأ بكثري مام 
نعيشه اآلن. ففي أيام حرب متوز – يوليو، عندما كانت ُترضب املدن والقرى وُتدمر، وُيهجر مئات 
اآلالف من بيوتهم وكانت البالد كلها يف حال صعبة وكنا يف مواجهة دامية مع العدو اإلرسائييل، 
بشدة،  بالتأكيد سرنفضه  أخرى  مرحلة  أي  بشدة، ويف  رفضناه  ونحن  األمر  يطرح هذا  جاء من 

وأعتقد أن ال الحكومة اللبنانية وال الحكومة السورية يكن أن ترضيا بقرار من هذا النوع.

س: الرفض واضح سابقاً وحالياً، لكن هل هناك إجراء معني يف حال قيام أمريكا بالضغط عىل مجلس 
األمن إلمرار مثل هذا القرار؟

ج: دعونا ال نعذب أنفسنا، أعتقد أن مجلس األمن ال يتخذ قراراً من هذا النوع.

س: أكدتم مراراً وتكراراً أن االنتقام للقائد عامد مغنية سيكون مدوياً، وفشلت عمليات للحزب يف 
الخارج مثل العملية التي أعلن عنها يف أذربيجان... هل حصلت عمليات أخرى مل ُيعلن عنها أم 

أن األمر ما زال ينتظر املوفقية؟

أنا ال أسلّم بأن هناك عمليات حصلت وفشلت. وموضوع أذربيجان موضوع مختلف أي ليس  ج: 
صحيحاً ما قيل يف وسائل اإلعالم اإلرسائيلية.

ولن  األمر  هذا  ترتك  مل  لبنان  يف  اإلسالمية  املقاومة  أن  وأؤكد  أعود  عامد،  الحاج  موضوع  ويف 
أو عشائرياً، نحن  عائلياً  ثأراً  ليس  فاألمر  الثأر،  نثأر مبعنى  أن  نريد  فيه. طبعاً نحن ال  تتهاون 
املقاومة كام  وكوادر من  قادة  املايض  استهدف يف  الذي  اإلرسائييل  العدو  مع  معركة  يف سياق 
استهدف شعبنا كام هو يستهدف يف كل يوم املقدسات يف فلسطني املحتلة، إضافة إىل الشعب 
الفلسطيني. ويف سياق هذه املعركة وعندما ُيقتل لنا قادة يف أي مكان وخارج األرض اللبنانية، 
من حقنا أن نرد يف سياق املعركة – حتى تعبري الثأر فيه نوع من التسامح – ونحن معنيون أن 
نرد عىل هذا العدوان الكبري. لو كنا نريد أن نرّد أو نثأر بقتل بعض السواح اإلرسائيليني الذين 
يذهبون إىل هذا البلد أو ذاك، فهذا أمر ميرّس، لكننا ال نفكر بهذه الطريقة. نحن نعرف أين 
ترصيح  تقديم  إىل  نحتاج  أن  دون  ومن  واإلرسائيليون  نرد،  أن  يجب  َمن  وعىل  نرّد،  أن  يجب 
واضح، يفهموننا جيداً ويتخذون إجراءات مكثفة، حيث يتوقعون ويفهمون أننا نفكر يف الرد. 
لكنا  األمر كذلك  املوضوع ليس “فشة خلق”، ولو كان  أن  واملسألة هي مسألة وقت... وأؤكد 
الذي  الصهيوين  املقاومة والعدو  “فشينا خلقنا من زمان”. املوضوع أن هناك معركة قامئة بني 
نال من مستوى من القادة، ونحن معنيون أن نقابلهم باملثل أيضاً، وهذا األمر لن ُيرتك واملسألة 

مسألة وقت ال أكرث.

اغتياالت  تنفيذ  عىل  إرسائيل  التأخري  هذا  يحفز  أال  تأخر...  مغنية  اغتيال  عىل  الرد  أن  لنقل  س: 
مامثلة؟ وأال توجد مخاوف من هذا النوع؟

ج: أقول إنه سواء حصل الرد أم مل يحصل، فاإلرسائيليون سيستمرون يف قتل القادة. الحرب اإلرسائيلية 
ال يوقفها ردّ. وإذا كان هناك مَن يتوقع أن الرد عىل اغتيال القائد الشهيد عامد مغنية سيوقف 
ينالون منا وننال منهم،  املقاومة، فهو مشتبه. نحن يف حرب  لقيادات يف  االغتياالت اإلرسائيلية 
برتاكم  ولو  ينترص  َمن  فيها  ل  يسجَّ عزية وحرب  إرادات وحرب  النهاية هي حرب  يف  والحرب 
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النقاط، قد ال يحصل نرص برضبة قاضية فلنكن واقعيني. وأعتقد أنه سواء قمنا بالرد عىل اغتيال 
املقاومة  قادة  من  قائد  أي  من  النيل  يستطيعون  عندما  فاإلرسائيليون  نقم،  مل  أو  عامد  الحاج 

سيفعلون.

التأخري يف الرد هو يف الحقيقة أيضاً مخيف لإلرسائيليني ومربك لهم ألنهم مجبون عىل االستمرار 
يف التدابري األمنية التي يتخذونها حول قياداتهم وجرناالتهم الحاليني والسابقني، وكلنا نشهد حالة 
اإلرباك التي يعانيها القادة اإلرسائيليون يف أسفارهم حتى الرسمية ويف حركة جرناالتهم... بعض 
أسميه  وبسيط،  رسيع  برد  الله”  “حزب  يقوم  أن  تتمنى  كانت  واإلرسائيلية  األمريكية  الجهات 
قلقني ومضطربني  فليبقوا  األمر  تأخر  لو  فحتى  ال،  انتهى...  األمر  أن  لَيطمئنوا  “فشة خلق”  أنا 

وليعلموا علم اليقني أن دم عامد مغنية سيالحقهم يف أي مكان وأي زمان. 

).....(

س: سامحة السيد، يف املوضوع الكويتي سنخاطبكم متعشمني طبعاً بسعة صدركم وشفافيتكم.
بعد التأبني الذي أقيم لعامد مغنية يف الكويت ثارت ردود فعل تحت منحى طائفي شكل يف 
الحقيقة مفاجأة ملجتمع مل يتعود عىل الحدة الطائفية يف الطرح من مختلف املذاهب واألطراف 

وليس من مذهب واحد، ما كلمتكم للكويتيني مبختلف أطيافهم؟

ج: )....(

واملرشوع  انتهينا  باالنحدار،  وبدأ  العلو  غاية  إىل  وصل  وبالعلو  نهايته،  يف  اإلرسائييل  املرشوع 
الصهيوين هو اآلن نزوالً وليس صعوداً.

السالح األخري يف يد أعدائنا هو سالح الفتنة – أخطر فتنة ُيعد لها وكان ُيعد لها وُأعد لها خالل 
كل السنوات والعقود املاضية هي الفتنة بني الشيعة والسنة.

).....(

إذا أردنا أن نكون منسجمني مع ديننا وأخالقنا وقيمنا وقرآننا ونبينا وأهل بيته وصحابته وكذلك 
مع مصالح شعوبنا وأجيالنا القادمة يجب أن نقوم بكل ما يجمع ويقرب، وعندما نختلف عىل 
إعالمياً  أو  سياسياً  نحول خالفاً  أن  األرض  اإلفساد يف  الكبائر ومن  أكب  فمن  األمور  أمر من  أي 
أو حزبياً إىل خالف مذهبي، ألنه حينئذ نحن نستخدم العقائد واملقدسات يف رصاعات سخيفة 

وتافهة وترتبط مبصالح شخصية وآنية.

الهادئة، ومثة  الساحات  واحدة من  فالكويت  الجميع،  يعني  بل  الكويت  الكالم ال يخص  وهذا 
التي تجمع  الساحات األخرى  الكثري من  األمر يف  أهلها، كام  تواصل وحوار وانفتاح ومودة بني 
السنة والشيعة، واآلن يأيت من يريد أن يقسم هذه العائالت املرتابطة، وهذا من أكب ما يكن أن 
يعتدى به عىل السنة والشيعة، ولذلك فإن ما أمتناه من الجميع الكالم العيب والحوار واالنفتاح، 

وإعطاء األمور أحجامها الطبيعية لتجاوز هذه املرحلة.

).....(
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س: بعد الخلية التي تم كشفها يف مرص وصدور أحكام بحق 26 شخصاً تصل إىل األحكام املؤبدة 
هل تعتقدون أن حزب الله خرس عمقاً عربياً أحاط به مؤيداً ومتعاطفاً بعد حرب يوليو 2006؟ 
تنتهي هذه األزمة مع مرص؟ وهل هناك وساطات عربية وإسالمية لحل  تتوقعون أن  وكيف 

هذا املوضوع؟

ج: حزب الله مل يخرس، فمنذ اليوم األول العتقال أعضاء هذه الخلية أنا تحدثت واليوم أؤكد أنهم 
إخوة مقاومون مجاهدون رشفاء وليس كام قال رئيس املحكمة، حيث وصفهم بالخارجني عىل 
القانون واملجرمني واإلرهابيني، هؤالء من جملة رشفاء هذه األمة، وذنبهم الوحيد والحقيقي أنهم 
الفلسطينية  للمقاومة  واملساندة  املساعدة  ويقدمون  غزة  يف  إلخوانهم  العون  يد  يدون  كانوا 
اإلجراء  لتغطية  تلفيقات  هي  األخرى  األمور  وعىل  الجميع،  يحتضنها  أن  يجب  التي  املرشوعة 

الذي اتخذ بحقهم.

أقول  وأنا  والرشفاء،  املجاهدين  هؤالء  بحق  ظاملة  سياسية  أحكام  هي  صدرت  التي  األحكام 
لهم ولعائالتهم إنكم عندما اخرتتم طريق مساعدة الشعب الفلسطيني كنتم تعرفون أنكم قد 
خالل  واجهتموه  ما  وبالتايل  والشهادة،  القتل  وهو  ذلك  من  أبعد  هو  وما  لالعتقال  تتعرضون 

السجن واألحكام التي صدرت وسام رشف عىل صدوركم ووجوهكم.

الله  أننا ُنسجن وُنعتقل ألننا نقول ربنا  العربية واإلسالمية  الشعوب  لنا أن نعرف كل  ومفخرة 
ونصغي إىل الله تعاىل الذين يأمرنا أن نكون إىل جانب إخواننا الفلسطينيني.

وأنا ال أرى يف ذلك خسارة لعمق عريب، بل فيه تأكيد ملصداقية موقفنا والتزامنا تجاه الشعب 
الفلسطيني، وهو االلتزام املمكن، فنحن نطمح إىل أكرث من ذلك، وحتى هذا املقدار الذي نقوم 

به نحن ندفع مثنه وهذا يف عني الله ويف سبيل الله سبحانه وتعاىل.

).....(

س: نرتك لكم الكلمة األخرية سامحة السيد إذا كان هناك كلمة أو موضوع تحب التطرق له يف الختام؟

ج: أحب أن أقول كلمة ختامية عامة، نحن يف مرحلة أحوج ما نكون عىل املستويني العريب واإلسالمي 
هو التواصل والتعارف – لألسف أقول التعارف ألن هناك الكثري من الناس يبعدهم عن بعضهم 

البعض عدم املعرفة واالطالع واإلحاطة بشؤون اآلخرين.

التواصل والتعارف والتالقي والحوار والرتكيز عىل املشرتكات واالبتعاد عن نقاط النزاع والخالف.

وأيضاً  والقيمي  واألخالقي  والتاريخي  والفكري  العقائدي  املستوى  عىل  جداً  كبرية  ومشرتكاتنا 
مصالحنا ليست مشرتكة بل مصالح واحدة، عندما نتحدث عن عامل عريب أو إسالمي، وأيضاً نحن 
جميعاً مستهدفون، عندما نتحدث عن مشاريع كبى تريد أن تنهب خرياتنا ومواردنا، فنحن ال 

نتحدث عن بلد دون بلد أو شعب دون شعب. مستهدفون ومعتدى علينا كأمة.

بشخصه  يفكر كل شخص  أن  ليس صحيحاً  إنه  وأقول  وأستحلف كل عريب ومسلم  كلمة  أقول 
وعائلته وطائفته وجامعته وكأن ما يجري من حولنا ال يعنينا، فديننا ليس هكذا وتاريخنا ليس 

هكذا والفطرة اإلنسانية مبعزل عن الدين والتاريخ ليست هكذا.
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إن ما يجري يف فلسطني أمر خطري جداً، وإضافة إىل ما يتعرض له هذا الشعب منذ أكرث من 62 
عاماً فإن ما يجري مهني لألمة ملئات ماليني العرب، ملليار و400 مليون مسلم، هو مهني ومذل، 
التعرض لهؤالء الناس وسفك دمائهم وقبل أيام هدم بيت بكامله عىل رأس مقاوم والعامل كله ينظر.

انظر إىل حجم اإلهانة التي نتعرض لها كأمة ال أتكلم يف حزب أو مجموعة.

مستشار األمن القومي األمرييك عنده خطاب يقول “مزحة” إن شخصاً من طالبان أفغانستان ذهب 
ليرشب ماء ويشرتيه دخل محاًل لتاجر يهودي فلم يبعه املاء وطالبه الذهاب لرشاء ربطة عنق.

يحاول أن يلمح إىل أن اليهود ناصحون ويتاجرون وينسقون بني بعضهم وال إساءة لليهود، ولكنه 
اعتب بعض اليهود يف الواليات املتحدة أن الحديث هذا ميسء لهم.

أمتنى  كنت  ويقول  نكتته  عىل  اليهود  من  يعتذر  أوباما  للرئيس  القومي  األمن  مستشار  واليوم 
أال أرتكب هذا الخطأ ويف كل يوم يهان نبينا صىل الله عليه وآله وسلم وتسفك دماء املسلمني 
األمرييك  والسالح  األمرييك  وبالغطاء  وغريه  املقدس  بيت  يف  املسلمني  مقدسات  عىل  ويعتدى 
والقوات األمريكية واإلعالم األمرييك وال يشعر أحد من هؤالء أنه معني بأن يعتذر ألنه يعتب بأننا 

أمة غري موجودة.

هذا واقع جداً مهني والكلمة التي أريد قولها إننا أمة جزء من ديننا وثقافتنا وعقيدتنا وفكرنا هي 
كرامتنا، وعزتنا ورشفنا وآباؤنا أين هذا اليوم عندما ننظر حولنا ونرى ماذا يجري.

تلفزيونية وسئلت – وكنا نقصف بشدة – هل  أنه يف حرب متوز كان يل مقابلة  به  أطالب  ما 
تطلب شيئاً من الشعوب العربية، فقلت ال أطلب شيئاً ألنه إذا كان عندي يشء أطلبه من الله 

ألننا كنا يف زمن الحرب.

أنا ال أطلب شيئاً بل أن تكون حكوماتنا ونخبنا وشعوبنا وناسنا عىل اختالف اتجاهاتهم الفكرية 
غري  أنفسهم  يعتبوا  وأال  ويستيقظوا  مسؤولية  يتحملوا  أن  والسياسية،  واملذهبية  والعقائدية 

معنيني ألننا جميعاً سنحاسب يوم القيامة.

هناك الكثري من املسلمني يف هذا العامل هناك مليار و400 أو 500 مليون مسلم يعتبون أنهم 
إذا حجوا فاألمر انتهى أو إذا صلوا – بالعكس أقول إنه عندما أرى منظر املليون حاج يف موسم 
الحج تزداد املسؤولية والحرسة، إن هذه األمة العظيمة الكبرية يستهان بها كام يستهان بها اآلن.

تنتهك حرماتنا كام تنتهك اآلن، مسجدها األقىص وقبلتها األوىل مهددة بالهدم، وأمس حيك أنهم 
يريدون حفر نفق يصل طريف املدينة املقدسة من تحت املسجد األقىص.

وقرار هدم  اإلرسائيليون،  به هؤالء  التدريجي سيقوم  املسجد  انهيار  إىل  يؤدي  أن  ما يكن  كل 
املسجد هو قرار نهايئ وإقامة ما يسمونه الهيكل قرار نهايئ أيضاً لكنهم يبلعونا إياه شوي شوي 

]قلياًل قلياًل[.

مقاومة  وليس  منترصة  مقاومة  ولتجربة  للمقاومة  ينتمي  من  موقع  من  نداء  أوجه  أن  أريد 
مهزومة، هذه املقاومة يف لبنان مل تهزم بيوم من األيام منذ انطالقتها وهي من انتصار النتصار 

وهذا وعد الله.
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لذلك أدعو لالنتباه لهذه األولوية وااللتزام بها وأن نضع يداً بيد وكتفاً بكتف ونحن قادرون عىل 
أن نكون أعظم أمة من جديد.

والعلوم  والحضارة  والكفاءة  والتكنولوجيا  بالعلم  بكل يشء،  أمة  أعظم  نكون  أن  عىل  قادرون 
اإلنسانية والعلوم املادية واألخالق والسلوك والتدين والورع والتقوى والعالقات اإلنسانية.

نحن يف تاريخنا قدمنا أعظم منوذج للبرشية وقادرون عىل أن نفعل ذلك.

لنرتك الطموحات التي أراها واقعية ويف الحد األدىن، لنكن أمة تدفع عن نفسها الضيم وتحفظ 
مقدساتها وتلبي استغاثة الذين يستغيثون من أبنائها يف كل يوم ويرصخون يا للمسلمني.

وثيقة رقم 103:

مقابلة مع أحمد داود أوغلو حول األوضاع السياسية يف الرشق األوسط103 
]مقتطفات[

4 أيار/ مايو 2010

أجرى املقابلة غسان رشبل، لندن

صورايخ  الله”  “حزب  بتزويد  لسورية  واإلرسائيلية  األمريكية  االتهامات  من  قلقون  أنتم  هل  س: 
“سكود”، وهل تخشون اندالع حرب جديدة يف الشهور القليلة املقبلة؟

ج: نحن األتراك ضد أي توتر عسكري يف منطقتنا. منذ خمس سنوات شهدنا حرباً يف لبنان يف العام 
2006 ثم يف غزة يف كانون األول )ديسمب( 2008 وكانون الثاين )يناير( 2009. كام حصلت توترات 
منطقتنا.  يف  جديد  توتر  أي  نرى  أن  نريد  ال  لكننا  متدنية.  أو  متوسطة  بدرجة  مختلفة  أخرى 
ووحدة  اللبنانية  السيادة  يحرتموا  وأن   1701 القرار  يدعموا  أن  الجميع  من  نتوقع  فإننا  ولذا 
نفسه  الوقت  منها. ويف  التحقق  فيجب  االتهامات  مثل هذه  كان هناك  وإذا  اللبنانية.  األرايض 
احرتام  دون  فمن  اللبنانية.  اإلقليمية  واملياه  اللبناين  الجوي  املجال  يحرتموا  أن  اإلرسائيليني  عىل 
سيادة الدول لن يكون هناك سالم واستقرار يف املنطقة. نعم نحن قلقون إذا كان هناك احتامل 
لحصول مثل هذا التوتر، لكننا نأمل بأن يحل املوضوع من خالل الحوار الديبلومايس الصحيح. 
وعىل األطراف املعنيني أن يتبادلوا املعلومات إذا كان لديهم ما يؤكد مزاعمهم. زمالؤنا السوريون 
أبلغونا بأنه ليست هناك صحة لهذه املزاعم، ونحن نعتقد بأنه يجب حل مثل هذه القضايا من 

خالل الديبلوماسية. 

س: وافقت الواليات املتحدة عىل إرسال سفري مجدداً إىل دمشق. لكن تحسن العالقات ما زال بطيئاً. 
ما هو السبب الذي يعوق تقدم العالقات يف رأيك؟ هل هي العالقات السورية – اإليرانية، أم 

عالقات سورية بـ“حزب الله” و“حامس”؟ 

ج: نحن يف تركيا سعداء بتحسن العالقات السورية – األمريكية. نحض سورية عىل أن تنخرط كلياً يف 
تركيا دعمت سورية دامئاً يف  فإن  الدويل. وبوصفنا دولة جارة وصديقة لسورية،  املجتمع  إطار 


