
حزب التيار الوطني
حزب الـتيــــــار الـوطـنــــــي

     ینظر التیار الوطني للقضیة الفلسطینیة ، على انھا القضیة المركزیة للشعوب

العربیة واألمة العربـیـة وهـي قضیــة إسالمـیـة ترتبــط بمشاعر المسلمین الدینیة

وارثھم ومقدساتھم وتراثھم الروحـي، وتاریخھم، كما ترتـبط بمشاعـر المسیحیین

ومقدساتھم عـلـى أرضنا . فـضـال عـن إنـھـا قضـیـة ظـلـم سافـر وقـع على شعب

عربي مسلم اغتصبـت أرضـه وشـرد معظم شعبه وتعمد الغاصبون طمس هویته

الوطنیة، ومحاصرة  شعبه بالقھر واالحتالل.

     وقضیـة فلسطین تشكـل مدخل االستعمار الغربي الذي تحالف مع الصھیونیة

في مطلع القرن الماضـي، لـدق إسفـیـن فاصل بین ثقل الوجـود العربي في شمال

إفریقیا، وبین ساحة الصراع الرئیسیـة مـع الصھیونـیـة، بالد الـشـام وعمقھــا في 

المشرق العربي، وهـو نـفـس المنطلــق الذي سعى إلیه  دعاة حروب الفرنجة في

القرن الحادي عشر والذي انتھى إلى هزیمتھـم بفـعـل تحالـف المسلمین في مصر

وبالد الشام.

     والقضیـة الفلسطینـیـة مرتـكـز الصـراع مـع الصھیونیـة الغاصبة في الوطن

العربي  ومنطلـق الفكـر القومي الحدیث ومحور الصـراع الـذي یجـمـع عواطـف

المسلمـیـن والـعـرب إلنـقـاذ المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة  في فلسطین.

     وحـول إنـقـاذ فلسطیـن والحقـوق العربـیـة واإلسالمـیـة فیـھـا، كأحـد شروط

النھوض والتحرر العربـي قامـت جمـیـع الحركـات القومیـة وعلى رأسھا الثـورة

العربیة الكبرى الـتـي رفـض قادتـھـا الھاشمیون ورفاقھم أحرار العرب المساومة

     

القضية الفلسطينية.. وعالقة األردن بفلسطين
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على ارض فلسـطـیـن ومصیرها، أو القبول بالدولة الصھیونیة على أرضھا.

     والقضـیـة الفلسطینـیـة أیضا نقطـة صـراع شـرق أوسـطـي، عربي إسرائیلي، 

دائمة االشتعال والتفجر في المنطـقـة، أدت إلى عشـرة حـروب فـي منطـقة الشـرق

األوسط ،  قامت إما بعدوان إسرائیـلـي مباشــر أو تدخـل خارجـي یساند  إسرائیل،

وتركـزت جـھـود الـحـركـة الصھـیـونـیـة والـقـوى السیاسـیـة والدینـیـة المتحالـفــة

معھا في الغرب على نقل الصراع من فلسطـیـن إلـى بلـدان عربیة أخرى، إلغراق

العالم العربي في الفوضى والفـتـن الداخلـیـة واالستـنـزاف الداخلي, وإخضاع دول

أخرى في الوطن العربي لالحتالل، لتقلـیـل األخـطـار المحیـطة بإسرائیل . لفرض

السیطرة اإلسرائیلـیــة في المنطقة والقبول بتوسـعـات إسرائـیـل وتھـویـدهـا لمعظم 

أراضي فلسطـیـن، وفـرض معـادلـة الـسـالم  مقـابـل الـسـالم،  وإبـقـاء األراضــي

الفلسطینیـة المحتـلـة تحت السیـادة اإلسرائیـلـیـة، وبسـبـب هذا التطرف الصھیوني

تعطلت جمیع الجـھـود العربـیـة والدولـیة لتحقیق تسویة سیاسیة عادلة، وكان خیار

القوة  واستنـزاف المنطقـة العربیـة بالـحـروب، والفتــن الداخلیة  الخیار الذي تبنته

إسرائیل بذریعة األمـن لتجـنـب اإلقرار بحق الشعـب الفلسطینـي في تقریر مصیره

في وطنه .

ومـن هذا المنـطـلـق، فنحـن فـي األردن جـزء مـن هذا الـصـراع، خضـنـا حروبـه

المسلحـة، ونـحـن جـزء مـن جـھـد األمـة العربیة وسعیھا إلنھائه على قاعدة سلمیة

عادلة.

     

٣۱



حزب التيار الوطني
حزب الـتيــــــار الـوطـنــــــي

غـیـر أن عـالقـة األردن بفلسطـیـن عالقـة عضویة وإنسانیة وقومیة مباشرة     

بحكم أن األردن البوابـة المباشـرة واألقـرب لشعب فلسطین والن شعبنا األردنـي

یعـتبر االمـتـداد الطبـیعي لشعب فلسطین واالمتداد االجتماعي  والقومي األقرب، 

۱۹٥٠واألكثر التصاقا بشعب فلسطین وقضیـتـه، وقد عبرت وحدة الضفتین عام  

۱۹٤٨بعد تحریرالجیش األردني للضفة الغربـیـة والـقـدس عــام  عن هذا المعنى 

فنحن جسد واحد في جناحین.

۱۹٦٧ولم یـؤدي وقــوع الضـفـة الغربـیـة تـحــت االحـتـالل عام  ومــن بـعـدهـا

۱۹٨٨فك االرتباط القانوني مع الضفـة الغربیة عام  استجابة لرغبة الفلسطینیین، 

إال إلـى استمرار التمسك بالوحـدة الوطنـیـة واالجتماعـیـة الراسـخـة علـى أرضنا 

ودعم الشعب الفلسطیـنـي فـي مواجـھـة االحتالل  وتأیـیــد إقامـة دولة فلسطینـیـة

مستقـلـة حرة في األرض الفلسطینیة المحتلة ، تعـبـر عـن حـق الفلسطینـیـیـن في

الحریة واالستـقـالل مـع تـرك الـبـاب مفتوحـا فـي المستقـبـل لخـیـارات الشعبـیـن

األردني والفلسطیني للوصول إلـى وحـدة أو اتحاد أو أي شكل من أشكال التكامل

الوحدوي بین دولتین مستقلتیـن استقالال تاما، وعلى قاعدة المساواة بـیـن دولتـیـن

وشعـبـیـن وفـق مـا یـخـدم مصـالـح الشعـبـیـن وتطلعاتھما المشتركة.

فالوحـدة الدسـتـوریـة عـلـى أرضنـا سـاوت بیـن أبناء األردن وأبناء فلسطین     

المقیمین في األردن في المواطنة وفق خیارهـم دون ان تشـكـل عائقا أمام  نصرة

قضیة فلسطین أو دون المطالـبـة بالحـقـوق الفلسطینـیـة المشروعـة فـي فلسطـیـن 

وبخاصة حقھم المشروع في الـعـودة وفـق ما نصـت علیه قرارات األمم المتحدة، 
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واحترام الخیارات التي یراها الشعب الفلسطیني في المستقبل.

     والتـیـار الوطنـي إذ یرفـض جـمـیـع أشـكـال المنـاورات اإلسرائیلـیـة والدولیة

وعملیات المماطلـة السیاسیــة التي تعطـي إلسرائـیـل الوقــت الفتعال حقائق عـلـى

األرض تمنع قیام الدولة الفلسطینیـة المستقـلـة، یـرى أن من حق الشعب الفلسطیني

أن یقاوم االحتالل اإلسرائیلي ما دام االحـتـالل قائـما فـي األراضي الفلسطینیة بكل

الطرق الممكنة وهو حق مشروع لجمیع الشعوب التي تتعرض لالحتالل .

والشعــب األردنـي هـو األقـرب لفلسـطـیـن وشعبھا واألكـثـر تأثرا بما یجري فیھا،

وكل وجه من أوجه الصراع في فلسطـیـن لـه تأثـیـر مباشـر على األردن وقضایـاه 

واستـقـراره، مما یؤكـد ترابـط المصـیـر الـواحـد، وتالحـم الشعبیـن ووعي األردن 

وفلسطین على جمـیـع مستـویـات القـیـادة والـقـوى السیاسـیـة والشعبـیـة عـلـى هذه

الحقیقة التي ال تقبل النقض او الجدل.

ولھذا، فمـوقــف الشـعـب األردنـي والدولة األردنیة قائم على نصرة شعب فلسطین

في نضـاله المشروع لتحریر أرضـه واستـعـادة حقـوقـه واحـتـرام خیـاراتـه حـتـى

تتحـقـق إرادتـه بإقـامـة دولــتـه الفلسطینیـة المستقلة على أرضه المحررة. واعتبار 

ذلك مرتكز الحل السلمي في منطقة الشرق األوسط .
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