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مصداقيتها  تفقد  بذلك  فإنها  أنواعهم،  بجميع  القانون  عىل  الخارجني  مع  التعامل  كيفية  املستقل 
وتحول نفسها إىل جهات غري متنفذة. 

لقد اختارت الدول األعضاء األوروبية اللجوء إىل ما هو سهل وال لزوم فيه، بدل التحيل بالشجاعة 
لفعل ما هو صعب وحيوي للغاية. 

وثيقة رقم 331:

التسوية السلمية مع “إرسائيل”  النور حول معاهدة  بيان صحفي لحزب 
والتطبيع331 

23 كانون األول/ ديسمب 2011

تصاعدت يف اآلوانة األخرية التساؤالت حول موقف حزب النور من إرسائيل، ومن معاهدة السالم 
معها، ومن لقاء سفريها والتحدث إىل إعالمها. 

وقد ظهر من أسلوب األسئلة البحث عن وضع الحزب يف أحد موقفني مرفوضني من الرأي العام: 

األول منهام: إظهار الحزب يف موقف من سيورط مرصنا يف حروب خارجية ال قبل لبلدنا بها اآلن. 

الثاين: وهو الذي ظهر يف اليومني السابقني أن الحزب قد خرج عن التوافق العام مبقاطعة كافة 
أشكال التطبيع والحوار مع الكيان الصهيوين. 

وذلك أمالً يف تحجيم شعبية الحزب أو إيقاف تقدمه يف االنتخابات، وبصورة أعمق وأخطر إبراز 
املرجعية اإلسالمية للحزب؛ وكأنها معوق عن القيام بدوره يف بناء مرص الحديثة. 

هذا عىل الرغم من أن الحزب يضع قضية الدفاع عن هوية مرص اإلسالمية يف صدارة برنامجه 
السيايس، والتي من أبرز مظاهرها يف السياسة الخارجية تعميق االنتامء إىل العامل العريب واإلسالمي 

واالهتامم بقضايا األمة وعىل رأسها قضية فلسطني. 

تنقض  أن  وأبنائها ويرى خطورة  ما فيه مرضة ملرص  اإلقدام عىل  أنه ال يصح  يرى  الحزب  وألن 
الدولة اتفاقية دولية من جانب واحد —وإن كانت قد أبرمت يف ظل نظام ديكتاتوري. فقد أعلن 
السبل  بكافة  الجائرة  بندوها  لتعديل  الدائم  السعي  مع  االتفاقية  هذه  يحرتم  سوف  أنه  الحزب 

املرشوعة. 

وهذا املوقف من الحزب ال يتعارض مطلقاً مع واجبات مرص تجاه األمة العربية واإلسالمية والتي 
والتي  فلسطني  يف  إخواننا  وبخاصة  واإلسالمية  العربية  الشعوب  حقوق  عن  تدافع  أن  عليها  تحتم 

تلزمنا بالسعي إىل نرصتهم واسرتداد كافة حقوقهم. 

وأخرياً ينبغي التنبيه عىل أن الحزب يقف بقوة ضد محاوالت التطبيع والحوار بكافة صوره وضد 
احتالله ألرضنا ومحارصته  يريد طمس هويتنا، فضاًل عن  كيان  أو شعبية مع  إقامة عالقات حزبية 

إلخواننا ودعمه لجالدينا حتى آخر نفس. 

هذا هو موقف الحزب والذي يلتزم به كافة أعضاؤه وقيادته. 

الهيئة العليا لحزب النور


