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املؤيدون :االتحاد الرويس ،األرجنتني ،األردن ،إكوادور ،أنغوال ،أوروغواي ،أوغندا ،باكستان،
البحرين ،الربازيل ،بنغالديش ،تايلند ،جيبويت ،السنغال ،شييل ،الصني ،غابون ،غانا ،قطر ،قريغيزستان،
كوبا ،ماليزيا ،ملديف ،اململكة العربية السعودية ،موريتانيا ،موريشيوس ،نيجرييا.
املعارضون :سلوفاكيا ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية ،الواليات املتحدة
األمريكية .املمتنعون :إسبانيا ،أوكرانيا ،بلجيكا ،بوركينا فاسو ،بولندا ،جمهورية كوريا ،جمهورية
مولدوفا ،زامبيا ،سويرسا ،غواتيامال ،فرنسا ،الكامريون ،املكسيك ،الرنويج ،هنغاريا ،اليابان].
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مقابلة مع النائب األول لرئيس املجلس الترشيعي الفلسطيني أحمد بحر
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• كيف تنظرون إىل الحراك الشبايب الذي طفا مؤخراً إىل السطح من أجل املصالحة الفلسطينية؟
– أتصور أن غزة مبا حققته يف حرب الفرقان من تص ٍد للدبابات اإلرسائيلية بصدور عارية إال من
اإلميان برضورة تحقيق النرص والعزة كانت حارضة يف مرص يف ميدان التحرير وحارضة يف تونس
وحارضة يف ليبيا ويف اليمن ويف كل مكان ينتفض عىل الظلم فهذه املعركة بيننا وبني اليهود هي
غيت املوازين األرضية وزادت الشباب العريب واإلسالمي ثقة بنفسه ،ولذلك نحن أوالً نعتز
التي ّ
بصربنا وثباتنا استطعنا أن نتغلب عىل هذه القوة املجرمة مصداقاً لقوله تعاىل ( َكم ِّمن ِف َئةٍ
الصا ِب ِرينَ ).
َق ِلي َلةٍ َغ َل َب ْت ِف َئةً َك ِث َريةً ِبإ ْذنِ ال َّلهِ وال َّل ُه َم َع َّ
أما إنهاء االنقسام واملصالحة فرضورة رشعية ووطنية وأخالقية ورضورة ،وأنا أمثن الجهود الشبابية
التي تسعى لفلسطني واحدة ،لكن ال بد أن يكون هناك ضوابط بعد تعرث الورقة املرصية فنحن
نريد قيادة متثل نبض الشارع ونريد مصالحة عىل الثوابت الفلسطينية بعيداً عن أوسلو وعن
التنسيق األمني والفيتو األمرييك والتدخل الصهيوين وعىل مبدأ قوله تعاىل( :إِ َّن ال َّل َه ُي ِح ُّب ا َّل ِذينَ
ُي َقا ِت ُل َ
وص).
ون ِف َس ِبي ِل ِه َص ّفاً َكأَ َّنهُم ُب ْن َي ٌان َّم ْر ُص ٌ
• كيف تنظرون كمجلس ترشيعي فلسطيني إىل سيل الثورات الشبابية التي اجتاحت الشارع
العريب مؤخراً؟
– ال شك أن انتهاك كرامة اإلنسان وعدم إعطائه حقوقه وتغييب العدالة والحرية وانتشار
الظلم والفساد األخالقي واملايل وإجراء االنتخابات الصورية ثم اغتصاب السلطة بعد إعالن
الفوز بنسب خيالية كانت أسباباً أثارت غضب الشعوب العربية وجعلتها تنتفض يف سبيل
اسرتداد حريتها وحقوقها فعىل سبيل املثال يف مرص التي تعترب الدولة العظمى عىل مستوى
العامل العريب واإلسالمي نجد اتفاقية كامب ديفيد التي ك ّبلت الشعب املرصي فصار الغاز يباع
للمواطن الصهيوين أرخص من املواطن املرصي ،وهكذا ميكن أن نقيس عىل ما حصل يف تونس
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ويف ليبيا ،وبعد هذا التحليل لألسباب والفخر بالنتائج التي صنعتها أيدي الشباب أؤكد باسم
املجلس الترشيعي أننا مع هذه الشعوب التي ثارت عىل هذه األنظمة الفاسدة وأننا مع اسرتداد
الحرية ومع العدالة ،وأريد أن أقول :إن هذه مقدمات للخالفة اإلسالمية الراشدة التي أخرب بها
الرسول عليه أفضل الصالة والسالم حينام قال يف الحديث الصحيح الذي صححه األلباين عن
حذيفة بن اليامن ريض الله عنه“ :تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن
يرفعها ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله
أن يرفعها ثم تكون ملكاً ّ
عاضاً فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم
تكون ملكاً جربية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خالفة عىل
منهاج النبوة...إلخ” ،وامللك الجربي هنا كام فرسه أصحاب الحديث هي الدكتاتوريات التي عاثت
ظلامً ونصباً وقتالً وفساداً ومل تكن إال صناعة غربية وأمريكية مهدت لنهب كل ثروات األمة
برتولها وزراعتها ،وأمتنى أن تكون هذه الصحوة بداية لتقوم الخالفة عىل منهاج النبوة إن شاء الله.
• ما هي أوضاع الفلسطينيني يف الدول الثائرة ،وكيف ميكن أن تقدموا لهم يد املساعدة؟
– استطعنا أن نتعرف عىل أوضاع هذه الفئة عرب قنوات مختلفة ،وعرفنا أن من بينهم املعتقلني
لدى السلطات املرصية ،وبينهم أيضاً الذين يريدون أن يعودوا إىل قطاع غزة لكنهم ممنوعون
من قبل األمن املرصي ،وأنا ناشدت املشري محمد حسني طنطاوي عدة مرات من أجل أن يكون
هذا املعرب مفتوحاً كمعرب فلسطيني مرصي لألشخاص والبضائع خاصة يف ظل ظروف الحصار
القاسية ،وناشدته باإلفراج عن كل املعتقلني السياسيني ،وبتسهيل رجوع العالقني يف معرب رفح
ففعل مستجيباً.
• هل ميكن القول بأن التغيري الذي حل عىل الشارع العريب سيؤثر باإليجابية عىل القضية
الفلسطينية؟
– نعم أتصور ذلك؛ ألنه حني سقط النظام يف مرص تزلزلت إرسائيل خوفاً عىل نفسها وعىل اتفاقياتها،
ثم إنها كانت تعترب النظام املرصي أكرب مؤيد لوجود الصهيونية يف فلسطني ،وفتح معرب رفح وفك
الحصار عن القطاع خطوة يف طريق يوصل إىل دعم املقاومة الفلسطينية يف غزة ،وتعزيز دورها
وإعالء صوتها.
• هل تعتقد أن سقوط نظام حسني مبارك يعني خسارة حكومة الضفة الغربية للورقة املرصية؟
– من بعد سقوط النظام املرصي بدأ التخبط يجتاح حكومة عباس إذ باتت تعلن عن نوايا املصالحة
مرة ومرة عن نية يف إجراء االنتخابات ومرة عن حكومة وحدة ومرة إقالة حكومة فياض ،كل
هذا التخبط دليل عىل خوف من طوفان تغيري ،ومع ذلك نحن عىل أتم االستعداد للمصالحة عىل
أساس الثوابت الفلسطينية وحامية الدم الفلسطيني.
• ألي درجة فاجأتكم الوثائق التي كشفت الجزيرة الغطاء عنها؟
– مل نفاجأ عىل اإلطالق ،وقد عقدنا جلسة خاصة يف املجلس الترشيعي عىل إثر كشف املستور وب ّينا
أن هذه حقائق موجودة وما حدث مل يكن إال كشف أمام أعني العامل ،وأنا أعترب أن استقالة
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صائب عريقات كبري املفاوضني الفلسطينيني دليل دامغ عىل فشل مرشوع املفاوضات ،كام أن
هذه القضية كشفت للعامل كله أن املفاوض الفلسطيني مل يحقق شيئاً طول حوايل  20عاماً بل
أعطى الضوء األخرض للكيان الصهيوين ليستمر يف االستيطان وتهويد القدس واالختطاف واالعتقال
واإلبعاد ،وبالتايل االستيطان زاد ،وأوباما لن يستطيع أن يحقق أي يشء ألن أوباما ضعيف أمام
اللويب الصهيوين الذي يهدده باالنتخابات بالفرتة الثانية.
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().....
• إىل أي مدى جاءت الثورة مفاجئة للقوى الغربية واإلرسائيلية تجاه مجرى األحداث يف مرص؟
– ال شك أن الثورة فاجأت العامل الغريب كله وفاجأت إرسائيل أيضاً ،ومل تكن أجهزة املخابرات
بتقديراتها قد وصلت أبداً إىل هذا االستنتاج ومل تتصور أبداً أن الشعب املرصي سيقوم بالثورة
ويحدث هذه التغيريات ومل يكن ذلك متوقعاً عىل اإلطالق..
• وكيف ترى صدى هذه الثورة داخل األوساط اإلرسائيلية ملالحقتها أو مد جسور معها؟
– يف الحقيقة هناك العديد من التخوفات داخل كل مراكز القيادة اإلرسائيلية وأجهزة املخابرات
وذلك انطالقاً من عدة نقاط منها مستقبل معاهدة السالم املرصية – اإلرسائيلية وهناك تخوف
كبري من املساس بها خاصة إذا وصل اإلسالميون للحكم وساعتها املمكن أن تتعرض هذه املعاهدة
للخطر حسب تصوراتهم لكن أؤكد أننا دولة مدنية دميقراطية حديثة ونلتزم بتعهداتنا السابقة
ومن ضمنها معاهدة السالم وبالتايل فال مساس بها.
أما النقطة الثانية والتي تثري تخوفات عدة لديهم فهي املرور يف قناة السويس وهنا أؤكد من
خالل موقعي السابق كسفري مرص يف إرسائيل أو كرئيس لجنة العالقات الخارجية مبجلس الشورى
أننا ملتزمون باتفاقية القسطنطينية ،وطاملا ليست بيننا وبني أي دولة حالة حرب فنحن ال مننع
املرور الحر يف القناة.
أما املوضوع الثالث فهو خاص بقضية تصدير الغاز املرصي إلرسائيل وهنا إرسائيل تخىش من أن
توقف مرص إمدادات الغاز لها من منطلق أنه يوفر نحو  %40من احتياجات إرسائيل من الغاز
الطبيعي و %60توفرها إرسائيل من مصادرها املحلية وهناك تخوف من أن “تغلق مرص صنبور
الغاز” ومد الغاز الطبيعي ولكن إزاء وجود اتفاقية ثنائية بيننا ويف إطار عدم املساس باألمن
القومي املرصي أو السعر العاملي للغاز فمرص ستستمر يف االلتزام بتعهداتها الدولية.
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