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 اإلسالميون في األردن والقضية الفلسطينية )جبهة العمل اإلسالمي نموذجًا(
 أ. حمزة منصور

 
الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُو ِلُنِرَيُو ِمْن  اُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقصَ "

 .1 :اإلسراء "السَِّميُع الَبِصيرُ آَياِتَنا ِإنَُّو ُىَو 

ينطمق حزب جبية العمل اإلسالمي في تصوره لمقضية الفمسطينية وتعاطيو معيا من أبعاد 
ستراتيجية. ففمسطين وفق التصور اإلسالمي ىي األرض المقدسة، التي يقول اعقدية ووطنية و 

َض الُمَقدََّسَة الَِّتي َكَتَب الّمُو َلُكْم واََل َتْرَتدُّوا َيا َقْوِم اْدُخُموا اأَلرْ " :اهلل سبحانو فييا في سورة المائدة
 :في سورة األعراف وىي األرض المباركة، حيث يقول اهلل سبحانو "،َعَمى َأْدَباِرُكْم َفتَنَقِمُبوا َخاِسِرينَ 

ويقول سبحانو  "،ِرَبَيا الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَياَوَأْوَرْثَنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكاُنوْا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اأَلْرِض َوَمَغا"
 اُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقصَ " :في مطمع سورة اإلسراء

ْيَناُه َوُلوًطا ِإلَ "ويقول في سورة األنبياء:  "،الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلوُ  ى اأَلْرِض الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَيا َوَنجَّ
يَح َعاِصَفًة َتْجِري ِبَأْمِرِه ِإَلى اأْلَْرِض الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَيا" :وفي سورة سبأ "،ِلْمَعاَلِمينَ  َوُكنَّا  َوِلُسَمْيَماَن الرِّ

 .ِبُكلِّ َشْيٍء َعاِلِميَن"
اهلل عميو وسمم من المسجد وىي أرض اإلسراء والمعراج، حيث أسري بالنبي محمد صمى 

ثاني مسجد في  ،أول بيت وضع لمناس إلى المسجد األقصى في القدس ،الحرام في مكة المكرمة
 وفييا صمى النبي صمى اهلل عميو وسمم باألنبياء إمامًا، إعالناً  ،األرض بني لعبادة اهلل تعالى

 ة والسالم. لورثة محمد عميو الصالة والسالم إلخوانو األنبياء عمييم الصال
في رج بالنبي العربي صمى اهلل عميو وسمم إلى السماوات العمى، يقول اهلل سبحانو ومنيا عُ 

وفييا  ،"َفَأْوَحى ِإَلى َعْبده َما َأْوَحى * َفَكاَن َقاب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى * ثُمَّ َدَنا َفَتَدلَّى"سورة النجم: 
ة صالة، وىو مشد الرحال ئبخمسما فيو ةالمسجد األقصى شقيق المسجد الحرام، والصال

الرحال إال إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام  ال تشدّ "جانب أخويو في مكة والمدينة  إلى ،لممؤمنين
لييا في صالتيم إوىي القبمة األولى لممسممين الذين توجيوا  "،ومسجدي ىذا والمسجد األقصى

قدم الخميفة الراشد عمر بن الخطاب رضي  ليياا  ستة عشر شيرًا، وىي أرض المحشر والمنشر، و 
بعد أن حررىا  ،اهلل عنو فاتحًا، وتسمم مفاتيح القدس، وأرسى مبادئ سامية في التعامل مع أىميا
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 ؛والمدنية أال يسكن فييا الييود ،لى جانب حقوقيم الدينيةإمن احتالل الرومان، وضمن ألىميا 
فسادىم في األرض. ،لبغييم   وا 

 ،ىا من خذلياة المنصورة، الظاىرة عمى الحق، القاىرة لعدوىا، التي ال يضرّ وىي أرض الطائف
 وىي األرض التي ضمت قبور الصحابة األجالء، والعمماء الفضالء.

لى جانب ىذا التصور لقدسية فمسطين وبركتيا فيي دار اإلسالم، التي أوجب اهلل عمى ا  و 
يل ذلك، فقد أجمع العمماء عمى أن أىل الممة المسممين حمايتيا، والذود عنيا، وبذل الوسع في سب

ممزمون بالدفاع عن حياض اإلسالم. حيث يقول صاحب مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر 
فإن غمب العدو عمى بمد من بالد اإلسالم، أو ناحية من "مقررًا مذىب األحناف في الجياد: 

ن الزوج والمولى، وكذا يخرج الولد من نواحييا، فالجياد فرض عين، فتخرج المرأة والعبد بغير إذ
  ".غير إذن والديو، والغريم بغير إذن دائنو

ويقول  ".مسممة سبيت بالشرق وجب عمى أىل الغرب تخميصيا امرأة" وفي كتاب البحر
يصير فرض  أي- ]الجياد[ ويتعين"صاحب بمغة السالك ألقرب المسالك في مذىب اإلمام مالك 

من يين اإلمام، وبيجوم العدو عمى محمة قوم، فيتعين عمييم، وعمى بتع -عين كالصالة والصوم
 ،والسيد ،والزوج ،المرأة والرقيق مع ىذه الحالة، ولو منعيم الوليبقربيم إن عجزوا، ويتعين عمى 

 . "الدين إن كان مديناً  وربّ 
عمى أىمو ذا نزل الكفار ببمد تعين إيتعين في ثالثة مواضع، منيا " :وفي المغني البن قدامة

ذا دخل العدو بالد اإلسالم، فال ريب أنو يجب دفعو عمى " :ويقول ابن تيمية ".ودفعيم ،قتاليم وا 
بال إذن والد وال  إليويجب النفير األقرب فاألقرب، إذ بالد اإلسالم كميا بمنزلة البمدة الواحدة، وأنو 

من  سممين ففرض عمى كلّ إال أن ينزل العدو بقوم من الم". ويقول ابن حزم األندلسي "غريم
 ."يمكنو إعانتيم أن يقصدىم مغيثًا ليم، أذن األبوان أم لم يأذنا، إال أن يضيعا أو أحدىما بعده

وقد أجمع أىل العمم مجتيدين ومقمدين، سمفيين وخمفيين عمى أن الجياد فرض كفاية عمى 
 األمة اإلسالمية لنشر الدعوة، وفرض عين لدفع ىجوم الكفار عمييا.

لعمماء في ىذا يصدرون عن آيات القرآن الكريم، التي تستنفر المسممين لمقتال في سبيل وا
اهلل، والدفاع عن المستضعفين، والتي ترتب عظيم األجر لممجاىدين، وتحذر من مغبة القعود عن 

 الجياد. 
ِو َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن َوَما َلُكْم اَل تَُقاِتُموَن ِفي َسِبيِل المَّ " :في سورة النساء يقول اهلل سبحانو

ِذِه اْلَقْرَيِة الظَّاِلِم َأْىُميَ  ا َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن ىََٰ
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َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم " ويقول في سورة التوبة "،َوِليًّا َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيًرا
َحَياِة الدُّْنَيا ِفي انِفُروْا ِفي َسِبيِل الّمِو اثَّاَقْمُتْم ِإَلى اأَلْرِض َأَرِضيُتم ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا ِمَن اآلِخَرِة َفَما َمتَاُع الْ 

 ".اآلِخَرِة ِإالَّ َقِميلٌ 
هلل عميو وسمم من مغبة القعود عن الجياد، حيث روى اإلمام مسمم في ويحذر النبي صمى ا

وفي الحديث المتفق  ".يحدث بو نفسو مات عمى شعبة من النفاق مات ولم يغز ولممن "صحيحو 
 ."في أىمو بخير فقد غزا في سبيل اهلل فقد غزا، ومن خمف غازياً  من جيز غازياً "عميو 

الجياد، وتحرض عميو، وتحذر من القعود عنو كثيرة، كما  واآليات واألحاديث التي تدعو إلى
أن سيرة النبي صمى اهلل عميو وسمم والخمفاء الراشدين وتابعييم بإحسان كميا تؤكد عمى فرضية 

 الجياد، وتسابق المسممين عميو.
لى جانب ىذا الفيم لدى حزب جبية العمل اإلسالمي لموقع فمسطين في كتاب اهلل عز ا  و 

نو ينطمق من إدراكو لعداوة الييود، إنبيو عميو الصالة والسالم، والعمماء العاممين، فوجل، وىدي 
 ،"َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِلمَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُيوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا" :في سورة المائدة قال اهلل فييمالذين 

اللي، الذي نسجتو األطماع الصييونية، تحوبخطورة المشروع الصييوني العنصري التوسعي اال
والمخططات االستعمارية، ليبقى عنصر تيديد دائم لمعرب والمسممين، ولمحيمولة دون وحدة آسيا 

فريقيا العربية.  ،العربية  وا 
 أراضٍ  فأدبيات الحركة الصييونية تتطمع إلى دولة من الفرات إلى النيل، وىو ما زال يحتل

وتونس، وما  ،والسودان ،ن، ويضرب ذات اليمين وذات الشمال في لبنانولبنا ةعربية في سوري
وفي ىذا السياق جاء ضرب  .قوة عسكرية أو اقتصادية صاعدة في المنطقة زال يستيدف أيّ 

يران. المفاعل النووي في العراق، واستمر التيديد لممشروع النووي في كلّ   من باكستان وا 
ن مساحة واسعة في النظام األساسي لحزب جبية ومن ىنا فقد احتل الحديث عن فمسطي

العمل اإلسالمي، وحين يحتل الحديث مساحة واسعة في النظام األساسي لمحزب في منطمقاتو 
 ،وبرامجو ،وأىدافو العامة والخاصة إنما يؤكد عمى موقع القضية الفمسطينية في مشروعو

 وأولوياتو.
الذي  ،المأساة التي يمثميا الوجود الييوديواستشعارًا بعمق "فقد جاء في منطمقات الحزب 

يحتل فمسطين، ويدنس أرضنا ومقدساتنا، ووفاء لدماء شيدائنا التي جبمت بيا أرض األردن 
 ."دفاعًا عن األردن وفمسطين، ومن أجل تربية األمة تربية جيادية شاممة
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، وىو يدنس فالحزب يستشعر عمق المأساة التي يمثميا الوجود الييودي المحتل لفمسطين
 ،األرض المقدسة، ويؤكد الحزب وفاءه لدماء الشيداء، ويؤمن بتربية األمة تربية جيادية شاممة

 استعدادًا ليوم الخالص.
وكما أكد الحزب التزامو بالقضية الفمسطينية في منطمقاتو، فقد أكد عمييا كذلك في أىدافو، 

ويًا وماديًا، وفي المشروع النيضوي العربي اإلسيام في بناء األمة معن" 1/1/2فقد جاء في المادة 
عداد األمة لجياد أعدائيا من الصياينة والمستعمرين، وخدمة القضية الفمسطينية  واإلسالمي، وا 

 ."في إطارىا العربي واإلسالمي، والسعي إلى تحريرىا من الصياينة المغتصبين
يونية العالمية ومن يدعميا، تييئة األمة لمتصدي المستمر لمصي" 1/2/13كما جاء في المادة 

باعتبار فمسطين قمب األمة اإلسالمية والعربية، والقضية الفمسطينية مسؤولية العرب والمسممين، 
والشعب الفمسطيني طميعة الجياد لتحرير التراب الفمسطيني كمو، وال يجوز االعتراف بالكيان 

 ."الييودي الغاصب
وفمسطين قمب األمة اإلسالمية والعربية،  فالتصدي لمصييونية ومن يدعميا ىدف رئيس،

ومسؤولية تحريرىا مسؤولية العرب والمسممين، واالعتراف بالكيان الصييوني الغاصب غير 
 جائز.

ومواقفو، فيناك لجنة مركزية  ،وبرامجو ،ىذه المنطمقات واألىداف حاضرة في ىيئات الحزب
التنفيذي وعمى نفس الدرجة من  اجتماع لممكتب لمقدس وفمسطين، وىناك ممف حاضر في كلّ 

األىمية مع الممف الوطني، والمناسبات المرتبطة بفمسطين حاضرة عمى الدوام، ومستجدات 
 والسميمة. ،الوسائل السممية القضية الفمسطينية يتم التعامل معيا عبر كلّ 

حديث وتحتل القضية الفمسطينية مكانة مرموقة في المؤتمرات العامة لمحزب، فقد جاء في ال
  :عن السياسات العامة في المحور العربي واإلسالمي

إن موقع القضية الفمسطينية في عقيدة األمة، واألخطار التي تتيددىا، تستوجب 
الحفاظ عمى مركزية القضية، وتحشيد طاقات األمة لنصرتيا، وتوفير كل أسباب الدعم 

ومتو الباسمة، كطميعة لتحرير واإلسناد لمشعب الفمسطيني لمواصمة انتفاضتو المجيدة، ومقا
ن ما تمثمو القدس في وجدان كلّ  عربي ومسمم ببعدييا الديني والوطني، وما  فمسطين. وا 

لغاء ىويتيا واستالبيا، يفرض عمى  تتعرض لو من مؤامرات خطيرة تستيدف تيويدىا وا 
 إلىكل المخمصين من أبناء األمة تطوير البرامج، وصيغ العمل المتعمقة بيا، لترتفع 

لى مستوى األخطار التي تتيددىا، كما أن حق العودة لالجئين ا  مستوى قدسية القضية، و 
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تستيدف إلغاءه، والتخمي  ثابت ومقدس، يتعرض لمؤامرة دنيئةالفمسطينيين، وىو حق 
 عنو، األمر الذي يستوجب تطوير وتفعيل إستراتيجية التعامل معو.

أسباب  تحشيد طاقات األمة لنصرتيا، وتوفير كلّ فالحفاظ عمى مركزية القضية الفمسطينية، و 
الدعم واإلسناد لمشعب الفمسطيني، من مقتضيات موقع القضية الفمسطينية في عقيدة األمة، ومن 
متطمبات مواجية األخطار التي تتيدد األمة، وتطوير البرامج وصيغ العمل ضروريان لمواجية 

لغاء ى  ويتيا.المؤامرات التي تستيدف استالب القدس وا 
جاء  "القضايا الكبرى"بابًا تحت عنوان:  2005وقد أفردت رؤية الحركة اإلسالمية الصادرة في 

تقوم رؤية الحركة اإلسالمية لمقضية  "،فمسطين والصراع العربي الصييوني"فيو تحت عنوان 
 الفمسطينية عمى الحقائق التالية:

انوني لشعبيا، الذي ىو جزء تاريخي وسياسي وق إن فمسطين من البحر إلى النير حقّ  .1
ن ذلك جزء من عقيدة ا  ن ىذه األرض ممك ووقف ليذه األمة، و ا  من األمة العربية واإلسالمية. و 

ن قضيتيا تعد القضية السياسية األولى والمركزية لألمة العربية ا  األمة ومقدساتيا الكبرى، و 
شعبيا من أجل التحرير واإلسالمية، وىذا يتطمب منيا بذل قصارى جيدىا لتحريرىا، ودعم 

 واالستقالل والعودة. 
ن أية إجراءات سياسية أو عسكرية أو غيرىا يمكن أن تنتقص من ىذا الحق إجراءات ا  و  

باطمة، وغير شرعية، ومرفوضة، وال يممك أحد التنازل عن ىذا الحق، أو عن جزء منو. وعمى 
 العرب والمسممين والشعب األردني جزء منيم واجب تحريرىا.

 ،أبعاده السياسية الصراع مع المشروع الصييوني صراع حضاري بكلّ "تضيف الوثيقة و  .2
 ،والعقائدية، وأن الكيان الصييوني مصدر الخطر األكبر عمى أمتنا ،والعسكرية ،واالقتصادية
ومستقبمنا، وأن اتفاقيات السالم القائمة مع ىذا الكيان إنما ىي سبيل لتكريس  ،وحضارتنا

أشكاليا، ىما السبيل  ن الجياد في سبيل اهلل، والمقاومة بكلّ أوحرية شعبنا، و  اغتصابو ألرضنا
ومدينة القدس والمسجد األقصى أقدس مقدسات المسممين إلى جوار مكة  "،إلى التحرير

 .المكرمة والمدينة المنورة، وىي مركز البركة والقداسة المؤكدتين في عدة آيات من كتاب اهلل
لقضية الفمسطينية، وخطورة ما يتعرض لو الشعب الفمسطيني في مواجية نظرًا لخصوصية ا"و  

ن األمة العربية واإلسالمية، وفي إلمدعومة من اإلدارة األمريكية، فاآللة العسكرية الصييونية، ا
مقدمتيا الشعب األردني، لخصوصية العالقة، مطالبتان بالوقوف إلى جانب الشعب الفمسطيني 
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فير الحياة الكريمة ألبنائو، ووقف أي إجراءات تمييزية بحقيم في جميع ودعمو، بما في ذلك تو 
 . "البالد العربية

ن مسؤولية أففمسطين من بحرىا إلى نيرىا وقف لألمة، وقضيتيا القضية المركزية ليا، و  
ن دعم صمود أىميا من أوجب الواجبات، وأن الصراع مع أتحريرىا أمانة في عنق األمة، و 

 ن توفير الحياة الكريمة ألىميا مقيمين والجئين ونازحين واجب.أحضاري، و  المحتمين صراع
وقد دأب حزب جبية العمل اإلسالمي عمى التأكيد عمى ىذه الحقائق في برامجو التي تقدم بيا 

ليس ألحد كائنا من كان الحق في "الشعب األردني في االنتخابات النيابية، ونقتطف منيا:  إلى
صراعنا مع المحتل صراع عقائدي حضاري، ال تنييو " "،من أرض فمسطين التنازل عن أي جزء

الجياد والمقاومة ىما السبيل لتحرير "، "اتفاقيات السالم، وىو صراع وجود وليس صراع حدود
جميع االتفاقيات التي تنتقص من حق األمة في السيادة عمى فمسطين اتفاقيات باطمة، "، "فمسطين

 ."وال تمزم األمة بشيء
 خطط وسياسات ومواقف، نجمميا في ما يمي: إلىوقد ترجمت ىذه الرؤى واألفكار 

إنشاء لجنة مركزية لفمسطين معنية بتنفيذ خطة الحزب فيما يتعمق بفمسطين، وتقديم  .1
 االقتراحات الالزمة لممكتب التنفيذي إزاء المستجدات.

تستعرض فيو  وضع الممف الفمسطيني كبند ثابت في كل اجتماع لممكتب التنفيذي .2
 المستجدات، ليتم التعامل معيا باستمرار.

والفتح  ،رجب 27إحياء المناسبات المتعمقة بالقضية الفمسطينية كاإلسراء والمعراج  .3
، وىزيمة 15/5/1948واغتصاب فمسطين  ،2/11/1917رجب( ووعد بمفور  27الصالحي )

، وغيرىا. 26/10/1994 ، ومعاىدة وادي عربة30/3/1976 ، ويوم األرض5/6/1967حزيران 
شتى من البيان، إلى االعتصام، إلى  واختيار الوسائل المناسبة لمتعبير عنيا، وىي تتخذ أشكاالً 

 الميرجان، إلى المسيرة الجماىيرية.
سيما في المحطات الكبرى، كاالعتداء عمى  التعامل اليومي مع القضية الفمسطينية وال .4

مقدمتيا المسجد األقصى المبارك، وتيجير السكان، المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وفي 
ومصادرة األرض، وارتكاب المجازر، كمجزرة المسجد األقصى، والمسجد اإلبراىيمي، وعيون 
بعاد المجاىدين، ومعاناة األسرى،  قارة، وجنين، واالعتداءات المستمرة عمى قطاع غزة، وا 

مرات واالجتماعات ذات الطابع التفريطي مع والخالفات البينية بين الفصائل الفمسطينية، والمؤت
 العدو الصييوني. 
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عدة، منيا تشكيل المجان من طيف واسع من  وقد اتخذ التعامل مع ىذه القضايا أشكاالً  
األحزاب والقوى السياسية، والشخصيات الوطنية المستقمة، وتقديم المبادرات، وعقد الممتقيات. 

. وقد سجل الشعب األردني في كثير من واسعاً  ىيرياً جما وقد شيدت ىذه المناسبات حضوراً 
لحراك مماثل في  ىذه المناسبات سبقًا نال إعجاب القيادات الفمسطينية وتقديرىا، وكان محفزاً 

 أقطار أخرى، فضاًل عن أنو أسيم في تطوير الموقف الرسمي لصالح الشعب الفمسطيني.
ياسية، والنقابات المينية، تشكيل المجان المتخصصة بالتعاون مع األحزاب الس .5

والشخصيات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، عمى مختمف الصعد المحمية والعربية 
 :واإلسالمية ومنيا

تب ىذه الورقة المجنة التنفيذية العميا لحماية الوطن ومجابية التطبيع، التي يشرف كا . أ 
، والنقابات المينية، وجماعة ئاستيا لسنوات عديدة، وىي تضم أحزاب المعارضة الوطنيةعمى ر 

خوان المسممين، واتحادات طالبية ونسائية، وجمعيات وروابط، وشخصيات مستقمة. وقد اإل
 بدأت فكرتيا منذ انعقاد مؤتمر مدريد، وتعزز حضورىا بعد توقيع معاىدة وادي عربة. 

طبيع، وقد عقدت مؤتمرات، وصدر ليا عدة إصدارات وتشريعات، منيا ميثاق مجابية الت 
ستراتيجية عربية لمجابية التطبيع كما أصدرت عشرات األعداد من نشرة المجابية، وانتظمت  وا 
المجنة في اجتماعاتيا، وما زالت تواصل جيودىا، وكان آخر أنشطتيا اعتصام جماىيري عمى 
مقربة من سفارة العدو في عمان، في الذكرى الثامنة عشرة لمعاىدة وادي عربة، والذكرى 

 سة والتسعين لصدور وعد بمفور المشؤوم.الخام
العودة، وىي لجنة متخصصة، منبثقة عن لجنة التنسيق العميا ألحزاب  لجنة حقّ  . ب 

المعارضة الوطنية األردنية، وبالتعاون مع ممثمي مخيمات الالجئين الفمسطينيين، وىي معنية 
الت مصادرة ىذا الحق. بإقامة األنشطة والفعاليات التي تؤكد عمى حق العودة، وتتصدى لمحاو 

وبالتوازي مع المجنة، أنشأت الحركة اإلسالمية الجمعية األردنية لمعودة والالجئين، وكان آخر 
 .3/11/2012في  "عائدون"فعالياتيا المؤتمر األول لمعودة 

الممتقى الوطني لدعم االنتفاضة، وىو تشكيل يضم األحزاب السياسية المعارضة،  . ج 
ماعة اإلخوان المسممين، والشخصيات الوطنية المستقمة، وينعقد في والنقابات المينية، وج

 في مسار القضية الفمسطينية. الميمةالمحطات 
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المشاركة في المؤتمرات والمؤسسات العربية واإلسالمية والدولية، كالرابطة الدولية  . د 
العام لألحزاب لمبرلمانيين المدافعين عن القضية الفمسطينية، ومؤسسة القدس الدولية، والمؤتمر 

 العربية، والمؤتمر القومي اإلسالمي، ومنتدى البرلمانيين اإلسالميين. 
 ،مة التي شارك فييا حزب جبية العمل اإلسالمي مشاركتو النيابيةيمومن المجاالت ال .6

وقد شكمت مشاركة حزب جبية العمل اإلسالمي في الحياة النيابية إسيامًا كبيرًا في خدمة 
ة، حيث انطمقت الكتمة النيابية من إيمانيا بأن النائب اإلسالمي نائب أمة، القضية الفمسطيني

 ،ومناقشاتيا ،فضاًل عن أنو نائب وطن، فكانت القضية الفمسطينية حاضرة في خطابيا
ومواقفيا، فقد تصدت بقوة لمعاىدة وادي عربة، ولمقوانين التي استندت إلييا، وشاركت بفعالية 

ة، وعبرت عن موقفيا بوضوح إزاء اتفاقية أوسمو واالتفاقيات التي في لجنة فمسطين النيابي
زاء االعتداءات المتواصمة عمى الشعب الفمسطيني ومقدسات األمة في فمسطين،  تمتيا، وا 

 وقضايا األسرى والمعتقمين والمبعدين. 
األردن،  كما اضطمعت بمسؤولياتيا إزاء المطالبة بتوفير حياة كريمة لمفمسطينيين المقيمين في 

ممن ال يتمتعون بالجنسية األردنية. وبذلوا جيودًا مميزة في اإلسيام في إنقاذ حياة القائد خالد 
مشعل لدى تعرضو لحادث إجرامي عمى يد الموساد الصييوني، وفي محاولة وقف إبعاد 

 المكتب السياسي لحركة حماس.
في الصراع مع العدو الصييوني، التي استأثرت باىتمام حزب  الميمةومن المحطات  .7

جبية العمل اإلسالمي، والحركة اإلسالمية، والشعب األردني بشكل عام، معركة الرصاص 
المصبوب، التي أرادىا العدو الصييوني معركة القضاء عمى حماس، وبالتالي تدمير 

ادة اهلل الغالبة شاءت غير ذلك، فالصمود المعنويات الفمسطينية والعربية واإلسالمية، ولكن إر 
المعجز، والتضحيات العظيمة، والنماذج الفريدة، التي قدميا أىمنا في غزة، وفي مقدمتيم حركة 

ن الحقد إالمقاومة اإلسالمية، أفشمت مخططات العدو، وأجبرتو عمى وقف إطالق النار. 
مقوة، واستخدام األسمحة المتطورة، والتي الصييوني، والتدمير الممنيج لغزة، واالستخدام المفرط ل

 غزة، وال إلىلم تستخدم من قبل، وما قابل ذلك من صمود وتضحيات، جعمت الناس مشدودين 
 .سيما في األردن، العتبارات عدة

ذلك جعل لمحراك الجماىيري خصوصية عما سواه، فقادت الحركة اإلسالمية المسيرات،  كلّ   
 إلىسيما في المخيمات، وتسابق المواطنون  حماسة المواطنين وال وأقامت الميرجانات، وأليبت

تقديم المساعدات النقدية والعينية، وقد تضافر في ىذه المعركة الجيد الرسمي والشعبي، حيث 
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اضطمعت الييئة الخيرية الياشمية بدور مميز، وما زال المستشفى الميداني األردني يقوم 
 لحكومة في قطاع غزة.من ا بواجبو، ويحظى بتقدير عالٍ 

سيما في النقابات المينية،  ومع فرض الحصار عمى قطاع غزة نشط األردنيون، وال  .8
يصال المساعدات الطبية واإل غاثية، وكان لرموز حزب جبية لتسيير قوافل كسر الحصار، وا 

والحركة اإلسالمية مشاركة واسعة فييا، وقد مثمت ىذه الوفود الشعب  ،العمل اإلسالمي
ردني في مختمف مواقعو وشرائحو، وقد كان لمقافمة القيادية التي شارك فييا كاتب ىذه الورقة األ

 ، وأثر طيب لدى اإلخوة في قطاع غزة. تقدير عالٍ 
وقد تبارى األردنيون في إكرام القوافل التي ذىبت إلى غزة عبر األردن، أو حاولت الذىاب،  

عمان والعقبة ومعان والكرك والمفرق وغيرىا،  من حيث أقيمت الميرجانات واألحفال في كلّ 
 وتحدث الضيوف األجانب بإعجاب عما شاىدوه في األردن من كرم الوفادة.

اإلسالمية والمسيحية من أسبوع القدس: ونظرًا لما تمثمو القدس، وما حوت من المقدسات  .9
ب عَ مي وشُ رمزية في نفوس العرب والمسممين، فقد تنافست فروع حزب جبية العمل اإلسال

لبيك يا أقصى،  ، تحت عناوينسنة جماعة اإلخوان المسممين في تخصيص أسبوع في كلّ 
وأسبوع القدس، وغيرىا، تعبيرًا عن مكانة القدس في نفوسيم، وتأثرًا بما يجري في القدس من 
اقتحامات، وتدنيس، ومشاريع تستيدف طمس ىويتيا العربية واإلسالمية، ويشتمل أسبوع القدس 

 ات، وميرجانات، ومحاضرات، وأمسيات شعرية، تشيدىا أعداد غفيرة من أبناء الوطن.ندو 
االحتفاء برموز فمسطين: وكما حظيت فمسطين األرض والمقدسات باىتمام كبير، وتقدير  .10
، لمكانتيا الدينية والتاريخية فقد حظي رموزىا ومجاىدوىا باىتمام كبير كذلك، حيث عالٍ 

وأسابيع القدس وفمسطين عمى استضافتيم، أو مشاركتيم عبر يحرص منظمو الميرجانات 
 الياتف إذا عز المقاء. 

، وحفاوة بالغة، حيث حظي اإلفراج عن الشيخ أحمد حاراً  كما لقي الضيوف منيم ترحيباً  
ياسين، وزيارات خالد مشعل، والمطران عطاهلل حنا، ومشير المصري، وأم كامل، وأم نضال 

م كبير، فقد تنافس المواطنون في دعوتيم لممشاركة في بعض األنشطة، فرحات، وغيرىم باىتما
 واستضافتيم في منازليم، ودعوة اآلخرين إلى والئم عمى شرفيم.

األسرى والمفقودون الفمسطينيون والعرب: تحظى قضية األسرى والمفقودين باىتمام بالغ  .11
من نبل الغاية التي أسروا من  من الحركة اإلسالمية، والقوى المجتمعية في األردن، انطالقاً 

أجميا، ولطول فترة محكوميتيم، التي سجمت أرقاما قياسية، ولمدى صبرىم وتحمميم لما يالقونو 
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 ،أو شييد ،من جالدييم، ولكثرة عددىم، حيث ال يكاد يخمو بيت في فمسطين من تقديم أسير
  .عاىة دائمة أو ،أو مصاب بإعاقة

اإلسالمي عمى المشاركة في إحياء يوم األسير، والمطالبة ولذلك حرص حزب جبية العمل   
ثارة قضيتيم أمام الييئات الدولية، والتنديد بإجراءات االحتالل العقابية،  باإلفراج عن األسرى، وا 

 واالحتفاء باألسرى المحررين وتكريميم.
 داداً إثارة القضية أمام الدبموماسيين األجانب: استقبل حزب جبية العمل اإلسالمي أع .12

سيما في المحطات  كبيرة من الدبموماسيين، باستثناء الدبموماسيين الصياينة واألمريكيين، وال
، كغزو العراق، وحرب الفرقان، ومرحمة الربيع العربي. ولم تكن القضية الفمسطينية الميمة

ي من ىذه المقاءات، حيث كان حزب جبية العمل اإلسالمي يّذكر بالجرائم الت غائبة عن أيّ 
فمسطين وشعبيا، وبمسؤولية المجتمع الدولي عن ىذه القضية، باعتبارىا من  ترتكب بحقّ 

صنعو، فيو الذي أصدر وعد بمفور، وفرض االنتداب عمى فمسطين، وسّيل اليجرة الييودية 
إلييا، وىو الذي أمد الكيان الصييوني بالدعم السياسي والعسكري واالقتصادي، بما في ذلك 

لفيتو وكفل لو التفوق عمى دول المنطقة مجتمعة، وىو الذي جرم فصائل ا استخدام حقّ 
والجمعية  ،ووصميا باإلرىاب، وىو الذي تقاعس عن تنفيذ قرارات مجمس األمن ،المقاومة

العودة، وشرعية المقاومة،  التأكيد في ىذه المقاءات عمى حقّ  العمومية لألمم المتحدة، حيث تمّ 
دانة االستيطان والتيوي  د والتيجير.وا 

كما حرص حزب جبية العمل اإلسالمي عمى زيارة بعض السفارات، وتسميم مذكرات موجية 
إلى رؤساء الدول والحكومات، تطالب باالنحياز إلى ميثاق األمم المتحدة، واحترام قراراتيا. كما 

ظمة التعاون والرسائل إلى زعماء الدول العربية، والجامعة العربية، ومن ،من المذكرات وجو فيضاً 
باالضطالع بمسؤولياتيا إزاء القضية الفمسطينية العادلة، ودعم شعبيا  اإلسالمي، تطالبيا جميعاً 
 من الزمان. الذي قاربت معاناتو قرناً 

 
 الربيع العربي: موقف حزب جبهة العمل اإلسالمي من القضية الفلسطينية في ظل  

ىذه المرحمة دفعة قوية  دّ ع العربي، فإننا نعبداية لمربي 2011 سنةمطمع  نعدّ إذا جاز لنا أن 
لمقضية الفمسطينية، حيث عززت ىذه المرحمة الثقة بتحرير فمسطين، واستعادة كامل حقوق 
الشعب الفمسطيني، فمرحمة الربيع العربي التي أطاحت بأنظمة فاسدة مستبدة وخاضعة 
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حّفزت جماىير األمة في مالءات الخارجية، كسرت حاجز الخوف لدى المواطن العربي، و لإل
 مواقع أخرى لممطالبة بإصالحات حقيقية، تؤكد أن الشعب مصدر السمطات بحق. 

وال يخفى تغير الخطاب الرسمي في الدول التي تخمصت من أنظمتيا السابقة إزاء فمسطين، 
واإلجراءات التي تّمت لتسييل االنتقال عبر معبر رفح، وفتح األبواب في العواصم العربية 

بدأ يتشكل لدعم صمود الشعب  جديداً  اإلسالمية لرموز المقاومة الفمسطينية، تؤكد أن عيداً و 
 الفمسطيني، ويميد الستعادة األمة دورىا إزاء القضية الفمسطينية كقضية مركزية لألمة. 

وقد تجمى ىذا التحول في موقف مصر من االعتداء األخير عمى قطاع غزة، حيث قرر 
ب السفير المصري من تل أبيب، والدعوة إلى اجتماع وزراء الخارجية رئيس الجميورية سح

العرب، ودعوة مجمس األمن الدولي لالنعقاد، وأرسل رئيس وزراء مصر عمى رأس فريق وزاري 
 إلى غزة.

ن العرب في مرحمة الربيع العربي قد انكفأوا عمى أوضاعيم الداخمية، إوقد راجت مقولة 
 ةجمانظرة ع إلىينية في سمم أولوياتيم. ونرى أن ىذه المقولة تستند وتأخر موقع القضية الفمسط

غير متفحصة، وغير مدركة لعمق التحوالت التي تشيدىا المنطقة. فالثورات العربية ما زالت في 
بداياتيا، ومن الطبيعي أن تتركز الجيود عمى التخمص من القيود واألغالل التي كبمت بمدانيا، 

قامة  وعمى بذل أقصى جيدىا في إعادة البناء عمى مستوى التشريعات واإلدارات والسياسات، وا 
 لمفساد.  لمتفرد بالسمطة، وتتيح مشاركة شعبية واسعة، وتضع حداً  نظم ديموقراطية تضع حداً 

لى فترة زمنية كافية. ولكنيا بالتأكيد لن تنحصر ا  وىي أىداف تحتاج إلى جيد غير عادي، و 
نما سيكون لفمسطين فييا مساحة واسعة.ايجابياتيا عمى أقطارىا،   وا 

دراكيا  فالشعوب العربية بحكم انتمائيا القومي، وموقع القضية الفمسطينية في عقيدتيا، وا 
لخطورة المشروع الصييوني حين تتسمم زمام األمور، لن تقبل بمحاصرة الشعب الفمسطيني، ولن 

الميدان، ولن تسكت عن معاىدات في  ترضى بممارسة الضغوط عميو، ولن تسمح بتركو وحيداً 
 تخرج أقطارىا من دورىا الوطني والقومي والديني.

ومع وجاىة التركيز عمى الشأن الداخمي في دول الثورات العربية، واألقطار المطالبة 
باإلصالح الحقيقي، فقد واصمت القوى الشعبية، وفي مقدمتيا األحزاب اإلسالمية االضطالع 

زاء الشعب الفمسطيني الذي يعيش في أصعب الظروف بمسؤولياتيا إزاء القض ية المقدسة، وا 
وأخطرىا. فحزب جبية العمل اإلسالمي الذي انخرط في مشروع اإلصالح، وأسيم في بناء أطر 
متعددة لمعمل المشترك من أجل تحقيق اإلصالح، وشارك في آالف الفعاليات الجماىيرية خالل 
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يو القضية الفمسطينية لحظة واحدة، فقد ظمت فقرة ثابتة السنتين الماضيتين، لم تغب عن ناظر 
عمى جدول أعمال مكتبو التنفيذي، وعمى جدول لجنة التنسيق العميا ألحزاب المعارضة التي ىو 
أحد مكوناتيا، أو المجنة التنفيذية العميا لحماية الوطن ومجابية التطبيع التي يرأسيا أمين عام 

لم تخل الساحات والميادين من فعاليات مخصصة لمقضية  حزب جبية العمل اإلسالمي، كما
 الفمسطينية.

 2011 سنةوباستعراض ما تضمنو أرشيف حزب بجية العمل اإلسالمي ابتداء من مطمع 
والتصريحات التي تؤكد ضرورة تحقيق الوحدة  ،يتضح لنا أن الحزب واصل إصدار البيانات
والتأكيد عمى  ،تحقيق أىداف الشعب الفمسطيني الوطنية الفمسطينية، عمى قاعدة المقاومة حتى

دانة ممارسات العدو التي  حقّ  العودة، ورفض المفاوضات العبثية والتنسيق األمني مع العدو، وا 
بعاد الفمسطينيين، والمداىمات  ،واالعتقاالت ،تستيدف تيويد األرض، وتدنيس المقدسات، وا 

ساءة معاممة األسرى، والقرص نة البحرية في مواجية المتضامنين مع الشعب والقتل الممنيج، وا 
الفمسطيني، والتنديد بالسياسات األمريكية المتحالفة مع العدو الصييوني، واستنكار الممارسات 

 التطبيعية.
وقد وجو الحزب مزيدًا من الرسائل لمزعماء العرب، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون 

 ما شارك الحزب في العديد من الفعاليات الجماىيرية والاإلسالمي، تدعوىا لتحمل مسؤولياتيا، ك
ما أسبوع القدس، الذي تبارت فروع الحزب في إقامتو، ودعوة بعض رموز المقاومة لممشاركة سيّ 
 فيو.

التطبيع، وفي مناسبة توقيع معاىدة وادي عربة  وفي العديد من الوقفات االحتجاجية ضدّ 
 لمؤتمرات والسيما مؤتمر حق العودة.وذكرى وعد بمفور. وفي الميرجانات وا

يتيا ال ترقى إلى طير جسد مزقو حزام واستمرار وأخيرًا فان ىذه الجيود عمى كثرتيا وتنوعيا 
في  قياسياً  رقماً  لى شموخ أسير يتحدى جالديو، مسجالً إناسف في مغتصبة صييونية، وال 

و لدبابات العدو، وال إلى تو أمّ جسارة طفل يتصدى بمقالع حاك إلىمعركة األمعاء الخاوية، وال 
ت جالسة عمى سجادة الصالة تدعو لولد استحمفيا أن تدعو اهلل لو أن يرزقو تيميمة أم ظمّ 

نصبت خيمتيا عمى أنقاض منزل دمره الحاقدون، فصارت خيمتيا  امرأةالشيادة، وال إلى صمود 
لى شموخ امرأة قّدمت أربعة شيداء، أجابت  مزاراً  كاتب ىذه الورقة حين قال ليا: لممتضامنين، وا 

 ىنيئًا لك تقديم أربعة شيداء: يا شيخ ىذا قميل في سبيل اهلل ومن أجل فمسطين.
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وضرورية، حتى ال يقول اإلنسان الفمسطيني يا وحدنا، وحتى تبقى  ميمة ولكنيا تبقى جيوداً 
حقيق وعد اهلل أن يحين ت إلىاألرض والمقدسات واإلنسان والقضية حاضرة في الوجدان فمسطين 
َل َمرٍَّة َوِلُيَتبِّرُ "فعز وجل  وا َما َعَمْوا ِإَذا َجاَء َوْعُد اآْلِخَرِة ِلَيُسوُءوا ُوُجوَىُكْم َوِلَيْدُخُموا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُموُه َأوَّ

 .اهلل العظيم صدق "َوَيُقوُلوَن َمَتى ُىَو ُقْل َعَسى َأن َيُكوَن َقِريًبا" ،"َتْتِبيًرا
 مستقبلية: نظرة

ما زال العدو يمتمك كثيرًا من أوراق القوة، وىو يحسن توظيفيا في تعزيز وجوده عمى أرض 
إليجاد واقع جديد يصعب تجاوزه، فيو من جية يواصل تطوير آلتو العسكرية، ويعزز  فمسطين،

 بيا قدراتو القتالية في مواجية الشعب الفمسطيني، وفي تيديد المحيط العربي واإلسالمي،
اإلمكانات الالزمة لمتوسع في االستيطان، الدول ليرفد بيا اقتصاده، ويوفر ويصدرىا لكثير من 

 وتطويق الشعب الفمسطيني بجدر العزل، وتقطيع أوصال األرض الفمسطينية بالطرق االلتفافية.
كما أنو ما زال يحظى بالرعاية التامة من اإلدارة األمريكية، بغض النظر عمن يسكن البيت 

ألبيض، فالجميوريون والديموقراطيون يتسابقون عمى إرضاء الموبي الصييوني، وتمبية مطالب ا
الدولة العبرية، وفي الوقت ذاتو ما زال الموبي الصييوني عبر مؤسساتو المتعددة فاعاًل مؤثرًا في 

 السياسة األمريكية.
فييتي، عمى الرغم من جيود وال تزال األحادية القطبية تتسيد الموقف منذ انييار االتحاد السو 

ما عمى الصعيد االقتصادي، ومحاولة مناكفة سيّ  من روسيا والصين إلثبات وجودىما، وال كلّ 
. بينما ما زال االتحاد األوروبي غير قادر عمى شق طريقو بقوة الواليات المتحدة األمريكية أحياناً 

 عن الواليات المتحدة األمريكية. بعيداً 
نعتاق من ىيمنة عاني من الفرقة والتشتت، وعدم االلدول العربية ال تزال تن اإوفي المقابل ف

واالتفاقيات المكبمة إلرادتيا، كما أن معظميا ما يزال تحكم شعوبيا  ،الدول الكبرى، أو المعاىدات
، ولم يسمح بتطوير حياة ديموقراطية تمسك فييا الشعوب بزمام األمر، ويثقل مباشراً  فردياً  حكماً 
 الكثير منيا مديونيات عالية لنقص في اإلمكانات أو فشل في السياسات.كاىل 

من الفساد الذي استشرى في السمطة الفمسطينية، ومن التحالفات األمنية بينيا بين  عانيتكما 
العدو، ومن خضوعيا إلمالءات العدو والدول المانحة، المتحكمة بتمويل الحكومة الشكمية التي 

عمى الدول التي أسقطت أنظمة حكميا الفاسدة  يبقى األمل معقوداً تدير شؤون السمطة. و 
والمفسدة، أو التي تتناقض مع شعوبيا من أجل إصالح حقيقي، ىذه الدول التي أسقطت أنظمة 
الفساد واالستبداد والتي يتولى الحكم فييا اإلسالميون أو يشاركون في حكميا مدعوة اليوم ودون 
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ولمقضية الفمسطينية، ويمكن إيجاز أبرز األولويات المأمولة منيا فيما إبطاء لتشكيل رافعة لألمة 
 يمي:
ما أن معبر رفح معبر فمسطيني سيّ  وال ،إنياء الحصار المفروض عمى قطاع غزة .1

 أحد سواىما إبقاء الحصار. مصري وليس من حقّ 
نية لمثوابت الوط العمل عمى إنياء حالة االنقسام بين حكومتي رام اهلل وغزة وفقاً  .2

الفمسطينية، وربط التعامل مع الفصائل الفمسطينية المقاومة بمدى التزاميا بالثوابت الوطنية 
 الفمسطينية.

تعزيز صمود الشعب الفمسطيني عبر خطة سياسية اقتصادية اجتماعية، تضمن الكفاية  .3
إذ إن  .لوالعاطمين عن العم ،والمصابين ،واألسرى ،ما أسر الشيداءسيّ  وال ،لممواطن الفمسطيني

 ،واإلبعاد ،والتيويد ،أن تنجح خطة العدو في االستيطان أخطر ما تتعرض لو القضية الفمسطينية
والتضييق عمى المواطنين في مغادرة أرض فمسطين، لتشكيل ىجرة جديدة، وتعزيز  ،واإلرىاب

شعب الوجود الييودي في فمسطين، وتقمل الكتمة البشرية الفمسطينية. ومسؤولية دعم صمود ال
سالمية فضالً   عن أنيا مسؤولية وطنية. الفمسطيني مسؤولية قومية وا 

واالتفاقيات الموقعة مع العدو، التي أسبغت عميو  ،العمل عمى التخمص من المعاىدات .4
أمام العدو لمتمرد،  في مواجيتو، وفتحت الباب واسعاً  الشرعية، وتركت الشعب الفمسطيني وحيداً 

قد شراكات واتفاقيات مع كثير من الدول، من شأنيا أن تعزز من وكسب مزيد من االعتراف، وع
والعمل عمى إحكام المقاطعة كسالح أثبت نجاعتو في فترات  ،قدراتو االقتصادية والعسكرية

 سابقة.
يوم مبررات  ما أن العدو يعطي كلّ سيّ  إن إلغاء المعاىدات الموقعة مع العدو أمر ممكن، وال

الشعب الفمسطيني، أو بتحديو لمقرارات الدولية،  جرائمو اليومية بحقّ  عديدة إللغائيا، سواء عبر
 والتخريب التي يمارسيا في البالد التي يقيم عالقات معيا.  ،أو بأعمال التجسس

ن من إذا كانت ىناك كمف وأعباء اقتصادية عمى األقطار التي تعمن بطالن المعاىدات، فا  و 
 لمال الوطني أن يعوض ىذه الكمف.حقيا عمى األقطار األخرى، وعمى رأس ا

عمى تعزيز التضامن العربي، وتفعيل صيغ العمل المشترك، وفي مقدمتيا اتفاقية  العمل .5
الدفاع المشترك، التي من شأنيا ردع العدو عن ارتكاب أعمال إجرامية بحق الشعب الفمسطيني، 

 أو القيام بأعمال عدائية ضد األقطار المجاورة لفمسطين.



 15 

رصة لمشعوب لترتيب أشكال من الدعم واإلسناد لمقضية الفمسطينية، عمى غرار إتاحة الف .6
 ما يصنع الييود لنصرة الكيان الصييوني عمى باطمو.

، يبعث فييا األمل، ويحيي روح الجياد، ويعزز شعورىا جيادياً  إعداد األمة إعداداً  .7
رة عمى ردع العدو، وعمى بالمسؤولين إزاء األرض المقدسة، والعمل عمى بناء قوة عسكرية قاد

اإلسيام في نصرة القضية، وىذا يقتضي تضافر جيود كل مؤسسات الدول، من دور العبادة، 
 إلى مناىج التربية والتعميم، إلى وسائل اإلعالم.

ولو بصورة متدرجة، تراعي األبعاد الجغرافية  ،السعي الحثيث لتحقيق وحدة األمة .8
 ليا، حتى ال تضيف عوامل إحباط جديدة. وسة، ومعداً والتنموية، شريطة أن تكون وحدة مدر 

فالوحدة اليوم أصبحت سياسة عالمية، حيث أدركت كثير من الدول أن التكامل بين الدول  
ذات الروابط المشتركة ىو الحل لكثير من مشاكميا، وال نخال أمة لدييا من مقومات الوحدة ما 

ة بمعالجة المشكالت االقتصادية في الداخل، ألمتنا. مثل ىذه الوحدة في ظل حكم رشيد كفيم
وفرض صيغ من التعامل مع الخارج، تقوم عمى الندية واالحترام المتبادل، وتؤسس لتحقيق وعد 

 لى ىويتيا وموقعيا في حضن األمة، فيي لم تتحرر يوماً إاالحتالل، وعودة فمسطين  بإنياءاهلل 
 ا في خدمة القضية.من االحتالل إال بوحدة األمة، وتوظيف إمكاناتي

العمل عمى إحكام العزلة عمى العدو، وذلك بجيود تتضافر فييا الدبموماسية النشطة،  .9
التي تفضح ممارسات العدو وجرائمو، وتحديو لممجتمع الدولي، وتقيم عالقات عمى قاعدة 

ضغط  العدو أمام المحاكم الدولية، وبناء قوى المصالح المتبادلة مع الدول. وتحريك قضايا ضدّ 
 لخدمة قضايا األمة في ىذه الدول.

تعزيز العالقات بين دول الربيع العربي والدول اإلسالمية ذات التوجيات اإلسالمية  .10
والتحررية، وتنسيق المواقف معيا في دعم القضية الفمسطينية، والتصدي لسياسات الييمنة عمى 

 المنطقة.
بية واإلسالمية واإلفريقية، عمى العمل عمى إيجاد تحالفات دولية، نواتيا الدول العر  .11

 لمعالم. لمقطب الواحد، الذي فرض نفسو شرطياً  أسس جديدة، تضع حداً 
إن من شأن ىذه التحالفات أن تعطي دفعة قوية لمشعوب وحركات التحرر في نضاليا   .12

 من أجل تحقيق أىدافيا.
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تعالى، وبشارة رسولو وأخيرًا فان تحقيق ىذه األولويات يأذن بتحوالت كبرى لتحقيق وعد اهلل 
نقاذ البشرية من خطر داىم يمثمو  صمى اهلل عميو وسمم، بتحرير األرض، ودعوة أىميا إلييا، وا 

 الوجود الصييوني في فمسطين.
 ."َوُقِل اْعَمُموا َفَسَيَرى المَُّو َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنونَ "

 
 


