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ملخص
يعالج هذا البحث مسألة في غاية الأهمية العلمية تتعلق بتفاصيل موجزة عن عملية السلام العربيـة- الإسرائيلية. كمقدمة تعريفية عن المسار السلمي ومحطاته، وتوضيح أماكن اندفاعه، وتوقفه. ولهذا فإن البحث لن يتناول عملية السلام كمحور رئيس، لأن الهدف هناك مختلف ويحمل أكثر من غاية، وانما يسعى الباحث إلى إبراز أكثر المحطات السياسية لعميلة السلام العربي الإسرائيلي تارة وفي أخرى يسعى إلى اثبات حقيقة موقف واحد من أهم الأحزاب السياسة العقائدية (الإسلامية) وهو حزب التحرير الإسلامي، من عملية السلام العربي الإسرائيلي. خاصة وأن حزب التحرير نشأ وتجذر على الأراضي الفلسطينية قبل أن ينتقل للعمل على الأراضي الأردنية، ومنها إلى بقية أقطار العالم العربي والإسلامي, وأما سبب اختياري لهذا الحزب لبيان مواقفه من هذا الاتجاه، فيعود لكون الأحزاب السياسية الإسلامية الأخرى, استطاعت بيان مواقفها من خلال مشاركتها الرسمية في المؤسسات والأطر الحكومية الحاكمة في أكثر من بلد عربي وإسلامي، كمصر، والأردن، ولا زالت حتى يومنا هذا تعلن تأكيدها التمسك بالمعاهدات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع إسرائيل حتى بعد الربيع العربي الذي ضرب في مطلع العام 2011م الكثير من الدول العربية.
Abstract
This paper discusses where the Tahreer Party stands when it comes to the Peace treaty between Jordan and Israel. The author finds it necessary to talk about this party’s stand on this issue since it, unlike other political parties which have had the chance to express their stance towards the treaty via their official presence in political positions in some Islamic and Arab countries, did not get a chance to do so.
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أستاذ مشارك، قسم التاريخ، الجامعة الإسلامية
المقدمــــــة: تأسيس حزب التحرير:

ترتبط فكرة إنشاء حزب التحرير بمُؤسِّسِه تقي الدين النبهاني هاني الحوراني وحامد الدباس، ص15–16) (() ولد النبهاني في قرية إجزِم قرب حيفا في سنة 1909م أو 1910م، إذا اختلفت المصادر في تحديد سنة ميلاده، وترعرع في أجواء أسرة تفقهت في الدين الإسلامي واللغة العربية، فوالده إبراهيم النبهاني كان يعمل مدرساُ للعلوم الشرعية في دائرة المعارف الفلسطينية، وكان جده لأبيه الشيخ يوسف إسماعيل النبهاني قاضياً وفقيهاً، حفظ النبهاني القرآن وهو في سن الثالثة عشرة من عمره، وتابع ما كان يجري في المجالس والمناظرات والمناقشات الدينية والسياسية، وقد حصل على شهادة الثانوية العامة من الثانوية الأزهرية في القاهرة، ثم التحق بكلية دار العلوم الإسلامية التابعة للأزهر الشريف حيث حصل على دبلوم اللغة العربية، ثم حصل من الأزهر نفسه على الدبلوم العالي في القضاء الشرعي. وبدأ النبهاني حياته العملية مدرساً للعلوم الشرعية في مدارس حيفا في الفترة 1932– 1938م، ثم التحق عام 1951م بالقضاء الشرعي، وفي تلك السنة استقال ليرشح نفسه للانتخابات النيابية إلا أنه لم يفز، وبعد ذلك انتقل إلى عمان حيث حصل على عمل كمدرس في الكلية العلمية الإسلامية، وفي أواخر عام 1952م استقال ليتفرغ لقيادة الحزب.) وقد برزت فكرة إنشاء الحزب خلال عامي 1947م–1949م حينما التقى النبهاني بأسعد بيوض التميمي(() ولد في مدينة الخليل عام 1931م، نشأ وترعرع في كنف والده الذي كان يعد من المقربين من الحاج أمين الحسيني (مفتي فلسطين)، درس في جامع الأزهر لمدة اثني عشر عاماً، نال خلالهما الشهادة العالية من كلية الشريعة، ثم أكمل دراسته وحصل على الإجازة في القضاء الشرعي. وفي عام 1950م عاد إلى فلسطين وعين مدرساً في وزارة التربية والتعليم، وفي عام 1952م، التقى بالشيخ تقي الدين النبهاني واتفقوا على تأسيس حزب التحرير الإسلامي. وفي نهاية العام 1954م قدم استقالته من وزارة التربية والتعليم وتفرغ للعمل السياسي والحزبي، ولكنه في العام 1958م انفصل عن الحزب وعاد للعمل الوظيفي، فعمل مديراً لأوقاف القدس، ثم انتقل مديراً لدار الأيتام الإسلامية الصناعية. واستمر في هذه الوظيفة حتى عام 1967م. وفي 4 حزيران 1997م، غادر فلسطين إلى بيروت ومنها إلى عمان حيث عمل موظفاً في وزارة الأوقاف حتى عام 1980م، حيث أحيل على التقاعد ليشرع في تأسيس حركة الجهاد الإسلامي، توفي في عمان 21/3/1998م. 
	محفوظات مركز دراسات الأردن الجديد، عمان، جبل اللويبدة. www.assadtamimi.net.)، ورجب بيوض التميمي، وعبد القديم زلوم(() عبد القديم زلوم: ولد في الخليل عام 1924م وهو الأمير الثاني لحزب التحرير بعد الشيخ تقي الدين النبهاني، عمل والده مدرساً زمن الدولة العثمانية وعائلته من العائلات التي تخدم المسجد الإبراهيمي، نشأ بمدينة الخليل وتلقى تعليمه في المدرسة الإبراهيمية، في سن الخامسة عشرة أرسله والده إلى الأزهر ليتعلم الفقه، حيث حصل على الشهادة الأهلية الأولى عام 1942م، ثم على الشهادة العالية في الشريعة بالأزهر الشريف عام 1947م، ثم على الشهادة العالمية في تخصص القضاء الشرعي. عمل زلوم في مجال التدريس كمعلم في مدارس بيت لحم، وفي عام 1951م انتقل إلى الخليل ليعمل مدرساً بمدرسة أسامة بن منقذ، وفي عام 1952م التقى بالشيخ النبهاني لينضم رسمياً عام 1953م إلى حزب التحرير ويصبح واحداً من قياداته، ثم أميراً له بعد وفاة الشيخ تقي الدين النبهاني في عام 1977م، وبقي في هذا الموقع إلى أن تنحى عنه في 17/3/2003م بسبب بلوغه الثمانين من العمر، توفي في 29/4/2003م، أي بعد أربعين يوماً من تنحيه. انظر: مجلة الوعي، منشورات حزب التحرير، السنة العشرون، العدد 234، آب 2006م، ص19. وانظر أيضاً: جريدة الدستور، جريدة أردنية يومية سياسية، العدد الصادر بتاريخ 25، 29، 2010م.) في كل من القدس والخليل، وبذل النبهاني جهوداً كبيرة مع علماء الدين الإسلامي من أجل حشد عدد كبير من المؤيدين لفكرته (شاؤول ميشيل، ص45). وفي 17 تشرين الثاني 1952م تقدم النبهاني مع كل من: داود حمدان (عوني العبيدي، ص22، 54)(() أحد الأعضاء المؤسسين الموقعين على وثيقة تأسيس الحزب، وهو من مدينة الرملة، شغل منصب نائب الرئيس وسكرتير لقيادة الحزب الأولى، ويعد من أبرز العاملين في الحزب، وسبب ذلك اعتقل وسجن في سجن المحطـة،
	وسجن الجفر الصحراوي خلال الأعوام 1953، 1954م.)، ومنير شقير (العبيدي، ص20، 22، 70)(() منير شقير: أحد الأعضاء الموقعين على وثيقة تأسيس الحزب، كان أحد أعضاء الإدارة الأولى للحزب، اعتقل وسجن عام 1953م، كان من المعارضين لنقل نشاط الحزب إلى الساحة السورية سبب وجود مصالح له على الساحة السورية استقال من الحزب عام 1956م.)، وعادل النابلسي (العبيد، ص17، 70، 71)(() عادل النابلسي: أحد الأعضاء الموقعين على وثيقة التأسيس، ينتمي إلى مدينة اللدّ، انتقل إلى العمل بعمان بعد النكبة الفلسطينية عام 1948م، وسبب نشاطه الحزبي اعتقل عام 1953م، وسجن مع قيادة الحزب في سجن المحطة، فضل الانفصال عن الحزب عام 1956م للحفاظ على مصالحه الخاصة.)، وغانم عبدو (العبيدي، ص20، 70، 71، 72، 91)(() أحد الموقعين على وثيقة التأسيس للحزب وهو من أقرب المقربين للشيخ المؤسس تقي الدين النبهاني، ويعد غانم عبده من أبرز الداعمين للحزب عندما انتقل مؤسسه إلى عمان حيث قدم مبنىً خاصاً في جبل اللويبدة لإقامة النبهاني، ومبنى آخر يقع في أول طلوع شارع الشابسوغ من جهة شارع الملك فيصل، ترأس تحرير جريدة الحزب (الراية) التي صدر العدد الأول منها في 28/7/1954، وبقي كذلك إلى أن منعت الحكومة صدورها في 27/10/1954، اعتقل مع قيادة الحزب عام 1954م وسجن في سجن المحطة، اختلف مع الشيخ النبهاني حول بعض المسائل من أهمها: مسألتان هما: أ) طلب النصرة حيث يرى النبهاني أن طلب النصرة من القادرين عليها وسيلة ناجحة للوصول إلى الحكم ومتفقة مع نهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أقام أول دولة إسلامية في المدينة المنورة، بينما كان غانم عبده يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب النصرة من أهل الحل والعقد من أهل الإسلام، أما نحن في الحزب فنطلبها من غير أهلها. ب) مسألة خوض الانتخابات البرلمانية، فإن الشيخ تقي الدين النبهاني كان يصر على دخول الحزب لانتخابات البرلمانية، وجلوس مندوبين عنه تحت قبة البرلمان على اعتباره منبراً من منابر الدعوة للحزب ولأفكاره، بينما غانم عبده لم يقبل الفكرة من أساسها على اعتبار أنها فكرة لا تجيزها الشريعة، لأن قبول الحزب دخول البرلمان يعني موافقته على دستور الدولة الذي يرى الحزب أنه يناقض الشرع الإسلامي). وبسبب ذلك ترك الحزب عام 1956م.
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ولم يثن رد وزارة الداخلية الأردنية التحريريين عن عزمهم على تأسيس الحزب وقد فكروا في البداية باستئناف قرار الحكومة لدى محكمة العدل العليا، لكنهم عدلوا عن ذلك، وقرروا اعتبار حزبهم قائماً بالاستناد إلى قانون الجمعيات العثماني، الذي كان لا يزال ساريا في الضفة الغربية، والذي يعطي للحزب حق التسجيل كجمعية بمجرد إعلام الحكومة، والإعلان عن ذلك في صحيفة محلية (أمنون كوهين، 1981).
وفي 14 آذار 1953م نشرت جريدة (الصريح) – المقربة من التحريريين– خبراً يفيد بأن الحزب قد تم تسجيله رسمياً في القدس، مما دفع محافظ القدس إلى توجيه كتاب للشيخ تقي الدين النبهاني ورفاقه يعلمهم بأن تسجيل الحزب ليس رسمياً، لأن السماح بتشكيل الأحزاب منوط بمتصرف اللواء (لواء القدس) الذي أبدى عدم موافقته على تأسيس الحزب (منيب الماضي وسليمان موسى، ص24).
وفي 22 آذار 1953م أصدرت وزارة الداخلية بياناً أعلنت فيه عدم شرعية حزب التحرير، وحظرت على مؤسسيه القيام بأي نشاط سياسي حتى هذا اليوم (عوني العبدي، 1993م، ص8).


الأسس الفكرية للحزب
رأى حزب التحرير أن تراجع العالم الإسلامي وانحداره، وفشل محاولات إنهاضه، إنما سببها الابتعاد عن جوهر الإسلام، ولذلك لابد من حركة إسلامية تفهم الإسلام فكراً وطريقة، وتربط بينهما.
وقد تبنى مؤسسو الحزب فكر أهل السنة والجماعة، والتي تدعوا إلى استئناف الحياة الإسلامية (تقي الدين النبهاني، 1953م، ص78).
ومع أن الحزب يركز في وصوله للحكم أنه لن يكون عن طريق العنف، وإنما عن طريق تثقيف المسلمين بشكل يؤثر في العقلية والنفسية الإسلاميتين تأثيراً يؤدي إلى تكوين الشخصية المسلمة، واعتماد التفاعل مع الأمة لتعميق الإسلام في نفوس الناس، إلا أن الحقيقة والمعطيات المتوافرة تؤكد غير ذلك فقد لجأ الحزب إلى استخدام أسلوب العنف وقام بأكثر من محاولة انقلابية لاستلام الحكم (تقي الدين النبهاني، 1990، ص15-17؛ تقي الدين النبهاني، 1952م، ص43).
ويرى الحزب أن بناء الدولة يمر بثلاث مراحل هي: 
المرحلة الأولى: التعليم والتثقيف والإعداد الفكري والروحي لأتباع الحزب المخلصين. وتتخذ مرحلة الإعداد شكل حلقات، حيث يلتف الأعضاء حول الدعاة للتزود بالثقافة الشرعية والسياسية اللازمة للتفاعل مع المجتمع.
المرحلة الثانية: نقل أفكار الحزب إلى المجتمع، لتصبح قوة دفع فيه، وتحدث تأثيرها الانقلابي في وعيه، وعندئذ ستؤمن بها الجماهير، وتحملها، وتكافح عنها.
المرحلة الثالثة: الهيمنة على عقول الأمة وأنه أصبح مستعداً للوصول إلى الحكم، وعندئذ يطلب الحزب النصرة من أهل الحل والعقد من المسلمين لإقامة الدولة الإسلامية. 
الدول بالنسبة للولايات المتحدة تمثل قطاعاً واحداً، وأنها الصيغة التي رسمتها للمنطقة خدمة لأهدافها ومصالحها، وبعد مؤتمر الدار البيضاء (1994م)، عقد مؤتمر عمان 1995م ثم مؤتمر القاهرة (1996م) ومؤتمر الدوحة في تشرين الثاني 1997م (النبهاني، ص6).
وأما على المسارات الثنائية، فقد حققت الولايات المتحدة إنجازات وكادت جهودها تتوج بالنجاح التام لولا مصرع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين (Eteshaq Rabin). فعلى المسار الفلسطيني نجحت الولايات المتحدة من خلال مفاوضات أوسلو التي رتبتها بين إسرائيل وبين منظمة التحرير الفلسطينية، في جعل إسرائيل تعترف بمنظمة التحرير ممثلاً وحيداً للفلسطينيين، وهو هدف أمريكي سعت إليه منذ مؤتمر الرباط العربي 1974م. كما توصل المتفاوضون إلى ما يسمى باتفاق المبادئ الذي احتفل فيه في حديقة البيت الأبيض في 13 أيلول 1993م، كما نجحت في 14 أيلول 1993م في توقيع اتفاق جدول الأعمال الأردني – الإسرائيلي والذي وقع عليه الأمير حسن بن طلال، وشمعون بيرس (Shimon Berez) في واشنطن (النبهاني، ص6) وفي نيسان 1994م وقع الإسرائيليون والفلسطينيون اتفاق القاهرة، الذي ترجم اتفاق المبادئ بين الجانبين وحولها إلى خطوات تنفيذية نتجت على أساسها عودة ياسر عرفات إلى غزة لإقامة سلطة فلسطينية. قبل أن يتجمد كل شيء بعد مصرع إسحق رابين في تشرين الثاني 1995م (النبهاني، ص6). 
وعلى المسار الأردني أنجزت الولايات المتحدة توقيع معاهدة وادي عربة 26/10/1994م. وأما على المسار السوري – الإسرائيلي، فقد حققت الولايات المتحدة الأمريكية نجاحاً هائلاً حين قبل رابين في شباط 1995م بمبدأ الانسحاب من الجولان حتى حدود 4 حزيران 1967م (منشور الحزب الصادر تحت عنوان (دردشات)، 1999، ص3). 
ومثلما عصف مصرع رابين بالمسار الفلسطيني، فإنه عصف أيضاً بالمسار السوري، لأن شمعون بيرس الذي خلف رابين لم يستطع مواصلة مسيرة سابقه، رغم أنه أعلن مراراً أنه وجد في درج مكتب رابين في رئاسة الوزراء، ورقة يتعهد فيها رابين بالانسحاب من الجولان حتى حدود 4 حزيران 1967م. وبسبب عدم جرأة بيريز وتردده خسر ثقة الإسرائيليين مما أدى إلى خسارته الانتخابات التي جرت في أواخر أيار 1996م (منشور الحزب الصادر تحت عنوان (خطوط عريضة- قضية الشرق الأوسط)، 1997م، ص6). 
ومع مجيء بنيامين نتنياهو (Binyamen Ntanyahoo) أدركت الولايات المتحدة أن شيئاً لن يتحقق في ظل حكم الليكود وحلفائه من اليمين الإسرائيلي خاصة وأن فوز اليمين وحصولهم على ما نسبته 58% كان يعني أن يهود إسرائيل لا يؤمنون بمبدأ الأرض مقابل السلام، رغم كل ما يفتحه ذلك من آفاق رحبة لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط ورغم كل التنازلات التي قدمها العرب لإسرائيل مقابل السلام (منشور الحزب الصادر تحت عنوان (خطوط عريضة- قضية الشرق الأوسط)، 1997م، ص5). 
ونتيجة لإدراك الولايات المتحدة الأمريكية صعوبة تحقيق إنجازات أخرى في ظل وجود نتنياهو سارعت إلى عقد مؤتمر عربي في القاهرة هدفت من وراءه إلى كبح جماح الانفتاح العربي ما دام نتنياهو في الحكم مع السماح أن تبقى عملية السلام حية حتى يحين موعد السير بها لتحقيق إنجازات بعد رحيل نتنياهو (منشور الحزب الصادر تحت عنوان (أجوبة وأسئلة)، 1998م؛ المنشور تحت عنوان (الردود على تساؤلات)، 1998م، ص3)، ومقابل هذه الخطوة الأمريكية حاول نتنياهو إعلان وفاة عملية مدريد ودفن عملية السلام إيماناً منه بأن الأرض أهم من السلام مع العرب، ولولا سرعة وصول مادلين أولبرايت (MadleenAllbrait) وزيرة خارجية الولايات المتحدة التي حالت دون ذلك لتمكن نتنياهو إنهاء حالة التفاوض من أجل التفاوض، وهو ما دفع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات للقول: "أنه لا يأمل شيئاً من ذهاب الوفد الفلسطيني إلى واشنطن، وأن إرساله للوفد الفلسطيني ليس إلا استجابة لطلب الولايات المتحدة" (منشور الحزب الصادر تحت عنوان (دردشات)، 1998، ص3)، وهو ذات السبب الذي دفع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات للقول: "إن المفاوضات التي تجري بين الفلسطينيين وإسرائيل ما هي إلا مفاوضات من أجل المفاوضات ليس إلا" (المصدر السابق، ص4). وهكذا لا زالت عملية السلام تراوح مكانها ولن يتمخض عنها أي شيء جوهري حتى يتنحى حكم اليمين الإسرائيلي.

مواقف الحزب من عملية السلام العربي الإسرائيلي 
يبني حزب التحرير مواقفه على جملة من الحقائق التي يؤمن بأنها محطات رئيسية وأساسية لعملية السلام، ومن بين هذه المحطات، يرى الحزب أن منظمة التحرير الفلسطينية تم الإيعاز بإنشائها عام 1964م من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس جون كيندي (John Kennedy)، وأن الولايات المتحدة هي التي طلبت من الرئيس المصري جمال عبد الناصر عرض مسألة إنشاء المنظمة على القمة العربية الأولى المنعقدة في القاهرة 1964م (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص1).
ويعد الحزب مسألة إيجاد المنظمة ما جاءت إلا لتتماشى مع أهداف الولايات المتحدة الداعية إلى إيجاد هيئة فلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني في الصلح مع اليهود، لأن الدول العربية المحيطة بإسرائيل لا تملك حق التوقيع نيابة عن الفلسطينيين على وثيقة الصلح حسب العرف الدولي. فإذا كان الأردن في ذلك الوقت يستطيع التوقيع عن فلسطيني الضفة الغربية، وكانت مصر تستطيع التوقيع نيابة عن فلسطيني غزة، فمن كان سينوب عن اللاجئين من أبناء حيفا ويافا واللد والرملة وصفد وعكا وغيرها من المدن والقرى التي أصبحت جزءاً من الكيان الإسرائيلي 1948م (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص1).
وحول كيفية تهيئة منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة يسهب الحزب في شرح ذلك، وتفصيل ذلك بنجاح الولايات المتحدة في جمع المنظمات الفدائية التي كان قد أنشأها الإنجليز وعلى رأسها حركة فتح كبرى المنظمات الفلسطينية في دخول منظمة التحرير الفلسطينية كما يدعي الحزب.
ويعزو حزب التحرير نجاح الولايات المتحدة إلى الجهود التي بذلها جمال عبد الناصر الرئيس المصري لإقناع ياسر عرفات رئيس منظمة فتح لدخول منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها، وأنه بفضل ذلك التفت الجماهير الفلسطينية حول منظمة التحرير وراحت تؤيدها (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص2).
ويرى الحزب أن الانطلاقة الحقيقية لشرعية منظمة التحرير الفلسطينية لتمثيل الشعب الفلسطيني تكرست عربياً خلال مؤتمر القمة العربي المنعقد في الرباط عام 1974م، والذي تقرر فيه أن تكون المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وفي إطار ذلك يرى القائمون على الحزب أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أوعزت أو حتى حملت معظم دول العالم على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد مؤتمر الرباط (1974م) (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص2). وأما الولايات المتحدة الأمريكية فيرى الحزب أن عدم اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية علناً إلى ما بعد أوسلو عام 1993م، فيعيده الحزب إلى خطة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا ترغب في إغضاب الإسرائيلين وإرادتها في أن تبقى جميع أوراق الأطراف بيديها (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص2).
وأما ما يتعلق بعملية أوسلو الفلسطينية – الإسرائيلية (1993م)، فيرى الحزب استحالة أن يكون ذلك قد تم من وراء ظهر الولايات المتحدة، وأن هذا الاتفاق من صنيعتها، ويستدل على ذلك من خلال سهولة اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد أن كانت إسرائيل لا تعترف بالشعب الفلسطيني ولا بمنظمة التحرير التي ظلت بالنسبة لإسرائيل منظمة إرهابية (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص2). وأما الأمر الآخر الذي يستدل به الحزب على علم الولايات المتحدة باتفاق أوسلو تلك التصريحات التي أدلى بها شمعون بيريز (Shamaon Beraz) في كتابه "الشرق الأوسط الجديد" حيث يشير في ذلك إلى الدور المصري وأهميته في تذليل العقبات التي واجهت الإسرائيليين والفلسطينيين في أوسلو حيث يشير بيريز إلى قدرة مصر في الحفاظ على زخم المفاوضات وقدرة مصر الخلاقة في إيجاد الحلول والأدوار الشخصية التي لعبها الرئيس المصري حسني مبارك، وأسامة الباز، وعمرو موسى واحتضان مصر للمفاوضات لثمانية أشهر قبل أن يعلن عنها صباح يوم 18 آب 1993م، إذ يرى الحزب أنه لا يعقل أن يمارس المصريون كل هذا الدور وهذه المدة من المفاوضات دون علم الولايات المتحدة الأمريكية (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص2).

السلام العربي الإسرائيلي بعد مقتل اسحق رابين من وجهة نظر حزب التحرير
يرى حزب التحرير أن عملية السلام العربي الإسرائيلي سارت قبل عملية أوسلو وما بعدها وفقاً لما كانت تشخصه الولايات المتحدة الأمريكية، وأن وتيرة اندفاعها والزخم الذي سارت فيه يعود إلى الدعم الذي لقيه رابين من حليفه شمعون بيريز وبفضل علاقة التفاهم الذي بناها اسحق رابين مع الولايات المتحدة الأمريكية (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص2). لكن هذه الاندفاعة واجهت بعد مقتل اسحق رابين جملة من العقبات أهمها الضعف الذي ظهر على شمعون بيريز الذي لم يجرؤ على السير في المفاوضات خاصة بعد خسارته الانتخابات التي أجريت في إسرائيل في أيار 1996م، وصعود نتنياهو الذي أربك وصوله للحكم الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أوضح وصول نتنياهو لسدة الحكم في إسرائيل، أن يهود إسرائيل لا يؤمنون بمعادلة الأرض مقابل السلام كما كان عليه الحال أثناء فترة حكم اسحق رابين (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص2)، وفي معرض تحليله لموقف الولايات المتحدة يرى حزب التحرير أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تحصيل النتائج التي تريدها من حكومة نتنياهو وجماعته من المتطرفين (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص2)، ولهذا يرى الحزب أن الولايات المتحدة بسبب ذلك غيرت نسق مسيرتها في العملية السلمية وأصبح همها إبقاء عملية السلام حية إلى أن يغيب نتنياهو عن الساحة السياسة، وبسبب ذلك راحت الولايات المتحدة تضيق الخناق على الإسرائيليين عربياً ودولياً بهدف دفعهم لإدراك أن من مصلحتهم التخلي عن بعض الأراضي مقابل الحصول على الصلح مع العرب، مما يعني تقبل المنطقة لهم، وعيشهم فيها بأمان ورخاء (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص2). 
إن اتجاه الولايات المتحدة يعني أن المسار الفلسطيني– الإسرائيلي سيظل يراوح مكانه. وحتى لو تعهد نتنياهو بانسحاب جوهري وقد ثبت صحة وجهة نظر الولايات المتحدة فقد تذرع نتنياهو بذرائع مختلفة عن عدم تنفيذه لتعهداته ولكن الحقيقة تكمن في عدم اقتناع نتنياهو بقيام دولة فلسطينية نظراً لخطورتها كما يرى على وجود الكيان الإسرائيلي (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص2).

	التعاون الإسرائيلي التركي 1996م
يُرجع حزب التحرير التعاون العسكري الإسرائيلي التركي عام 1996م إلى أنه اقتراح أمريكي أرادت من خلاله الولايات المتحدة مكافأة حزب العمل الإسرائيلي به نتيجة موقفه من عملية السلام في مدريد، ومن جانب آخر أرادت أن تعطي انطباعاً للمنطقة أن أي تعاون عسكري في المنطقة لن يفهم من قبلها على أنه محور معادي لسياساتها في المنطقة، وأن ما ظهر في بداية الأمر من كون التعاون الإسرائيلي التركي موجه في حقيقته للعرب وإيران ليس صحيحاً وليس مقصوداً من الولايات المتحدة، ويستدل الحزب على وجهة نظره هذه، من خلال استثناء أهداف التعاون من معاداة سوريا، لأن إسرائيل كانت قد وافقت على الانسحاب من جميع هضبة الجولان. وفي معرض تعمق الحزب في تحليله لهذا التعاون التركي الإسرائيلي، يرى أن إسرائيل قصدت من ذلك انتزاع تركيا من محيطها الإسلامي، ولإرباك العرب، سيما وأن الولايات المتحدة شاركت في المناورات العسكرية التي أجريت في شرق البحر المتوسط، ولكون هذا التعاون لا يزيد عن كونه جائزة لحزب العمل وخال من الأهداف، وتوقع حزب التحرير في 22/12/1997م أن لا يستمر هذا التعاون وأن الحماسة التركية الرسمية ستتراجع عن هذا التعاون العسكري مع إسرائيل، وقد بنى الحزب توقعاته هذه عن كون حكام تركيا السياسيين الذين اندفعوا لهذا الاتجاه لا يحكمون فعلياً في تركيا وأن الذي يحكم حقيقة هم العسكر، وأن سليمان ديميريل (Suliman Demeereal) لا يمثل سوى عميلاً للولايات المتحدة، ثم يمضي الحزب في إثبات توقعاته في الإشارة إلى زيارة رئيس الأركان التركي للقاهرة خلال شهر كانون الثاني من العام 1996م واجتماعه مع الرئيس المصري حسني مبارك وكبار المسؤولين المصريين، وإعلانه أنه يسعى لتعاون عسكري مع جمهورية مصر العربية، ويضيف الحزب أسباباً أخرى لعدم جدية هذه الخطوة من خلال إشارته إلى الشروط التي تعرضها الولايات المتحدة على عدم استخدام السلاح الأمريكي في خارج الدول التي تمنحها السلاح، ويستدل على ذلك بتنديد واشنطن بقيام إسرائيل بتسريب بعض أسرار الأسلحة التقليدية الأمريكية لجمهورية الصين الشعبية ومنعها من مواصلة هذا التسريب (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص3)، ويضيف حزب التحرير إلى ذلك عدم قدرة إسرائيل على الاستغناء عن مساندة الولايات المتحدة عسكرياً واقتصادياً ومالياً، سيما وأن اليهود يعدون العلاقة مع الولايات المتحدة مسألة شديدة الحساسية وأن الرأي العام الإسرائيلي يرى أن رضى الولايات المتحدة غاية في حد ذاته بل ويأتي على رأس سلم الأولويات الحيوية، لأن ذلك يتعلق ببقاء إسرائيل ككيان (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص4).

وأكثر من ذلك يربط حزب التحرير التفوق العسكري الإسرائيلي بالولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها حليف استراتيجي، وبناءً على ذلك يعد خروج إسرائيل في بعض الأحيان على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ليس أكثر من مشاكسات ذاتية نابعة من قناعات ذاتية بأن عمليات التعـاون مع تركيا ليست 
في مصلحتها.

موقف الحزب من رفع الأمم المتحدة وضع منظمة التحرير الفلسطينية من وفد مراقب إلى وضع مراقب فوق العادة (7/7/1998م)
كان الرئيس المصري حسني مبارك قد وجه دعوة للملك حسين وياسر عرفات لبحث تطورات عملية السلام في ضوء الموقف الإسرائيلي المتشدد وبحث موضوع القدس، وفي ختام هذه القمة التي انعقدت في القاهرة حمل الرؤساء الثلاثة حكومة بنيامين نتنياهو (Binyamen Ntanyahoo) مسؤولية توقف عملية السلام على المسارات السورية واللبنانية والفلسطينية واستعرضوا الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الراعي الرسمي لعملية السلام، كما أعربوا عن تقديرهم للموقف الأوروبي الداعم لعملية السلام والملتزم بها طبقاً لمرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص4).
وفي الوقت نفسه رفض المجتمعون مشروع تهويد القدس التي كانت أقرته الحكومة الإسرائيلية في 21 حزيران 1998م وطالبوا بإلغاء هذا المشروع ودعوة إسرائيل لعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب وذلك التزاماً بالاتفاقية الموقعة. وأكدوا على أن السبيل الوحيد لإنقاذ عملية السلام يتمثل في الالتزام بمرجعية مؤتمر مدريد وبوجه خاص قراري مجلس الأمن 242 و338 و(مبدأ إعادة الأرض مقابل السلام). وأعادوا التأكيد على ضرورة التنفيذ الدقيق للاتفاقيات الموقعة بما في ذلك تنفيذ إعادة الانتشار طبقاً للالتزامات المتفق عليها وتنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وفي مؤتمر صحفي لاحق للاجتماع كان الرئيس المصري حسني مبارك قد صرح أن وضع القدس يجب أن يبقى على ما هو عليه حتى الدخول في مفاوضات المرحلة النهائية، وأن أي محاولة تغيير في هذا المجال إنما تعني اللعب بالنار (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص4).
وفي الإطار نفسه صدرت من إسرائيل تصريحات على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي اسحـق مردخاي (Etshak Mordakai) وكذلك من وزير الصناعة والتجارة ناتان شيراتسكي (Natan Sheratske) أفادت بقرب اتخاذ قرار حاسم في مسألة إعادة الانتشار الثانية للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقال مردخاي هذه لحظة الصدق التي يتعين فيها اتخاذ قرار وإحراز تقدم من أجل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص4).
أما شيراتسكي (Sheeratskee) فقد نقل عنه قوله لنتياهو: لقد حان الوقت لاتخاذ القرارات الحاسمة إما بهذا الاتجاه أو ذاك، وقال: فور أن يتضح استنزاف المفاوضات فإننا نحتاج إما لتوقيع اتفاق وهو أمر طيب أو إعلان موقفنا بالتحديد، متمثلاً فيما فعلناه ومن المحتمل للمسؤولية في حالة عجزنا عن إتمام الاتفاق (المصدر السابق، ص4). لكن الذي حصل أن الحكومة الإسرائيلية اقترحت على الإدارة الأمريكية صيغة جديدة للانسحاب عرفت بصيغة (10+3) التي تقترح نقل 10% من مساحة الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية أما نسبة أل (3%) المتبقية التي تضم مناطق متفرقة بالقرب من المستوطنات فستؤول صورياً إلى السيطرة الفلسطينية وذلك بمنع قوات الأمن الفلسطيني من دخول هذه المناطق وأن تحتفظ إسرائيل بحق الاعتراض على أي أعمال بناء أو تنمية أخرى. كما طالبت إسرائيل من الأمريكيين أن يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني من أجل إلغاء بنود في الميثاق الوطني الفلسطيني والتي تدعو إلى إزالة إسرائيل، كما طلبت أن تسلمها السلطة الفلسطينية 23 شخصاً مطلوباً يشتبه بأنهم قاموا بأعمال عنف ولجأوا إلى المناطق الخاصة للسلطة الفلسطينية، إلا أن الولايات المتحدة اعترضت على هذه الطلبات ورفضت تعديل أو تغيير خطتها للانسحاب من الضفة وأبلغت مادلين اولبرايت (Madleen OlBrait) وزيرة الخارجية الأمريكية رئيس الوزراء الإسرائيلي في اتصال هاتفي يوم الأربعاء 6/7/1998م أن المفاوضات وصلت إلى نهايتها بالنسبة لواشنطن واقترحت على نتنياهو تسوية المشكلات العالقة بشأن الانسحاب مع الفلسطينيين مباشرة (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص5).
وعلى الجانب الآخر اجتمعت مادلين أولبرايت مع وزير الخارجية المصري عمرو موسى وسط جو من التشاؤم وأشارت أولبرايت إلى أن الفلسطينيين قبلوا الأفكار الأمريكية بينما رفضها الإسرائيليون وقالت أن الولايات المتحدة تبذل جهودها لتضييق الفجوات وكررت قولها أن الولايات المتحدة لن تستمر في مساعيها إلى ما لا نهاية، وقالت لا يمكننا الخروج من الطريق المسدود ما لم يتحدث الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي معاً على الرغم من صعوبة ذلك نظراً لطول الجمود الذي أصاب المباحثات. كما التقت أولبرايت في واشنطن كلاً من صائب عريقات ونبيل شعث عضوي الوفد الفلسطيني المفاوض لاطلاعهما على ما وصلت إليه المناقشات مع الإسرائيليين (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص6).
وحتى تتيح الولايات المتحدة للفلسطينيين الحديث في الأمم المتحدة حسب الترتيب الهجائي للدول وليس بعد انتهاء جميع الوفود أقدمت على رفع عضوية فلسطين إلى صفة دولة مراقبة فوق العادة، وعند عرض المشروع على التصويت حصلت فلسطين على 142 صوتاً مقابل أربعة أصوات وامتناع عشرة دول عن التصويت (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص6)، أما على الصعيد العربي فيرى الحزب أن تعنت إسرائيل وعدم اتخاذ الولايات الأمريكية لمواقف حاسمة فسببه يعود إلى رغبة الولايات المتحدة لإظهار حكام العرب كخونة وعملاء للدول الكافرة، ولهذا يرى الحزب ضرورة أن يعيد العرب ترتيب أولوياتهم والنظر إلى قضاياهم المصيرية عن طريق العودة إلى الحكم بما أنزل الله وتحقيق قوله تعالى (اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم) (المنشور الصادر تحت عنوان (أسئلة وأجوبة)، 1997م، ص6).
يرى حزب التحرير أن رفع تمثيل فلسطين يعود إلى الاجتماع الثلاثي المصري، الأردني، الفلسطيني الذي انعقد في القاهرة والهدف منه الاستمرار في المساعي الأمريكية، كما يسوق حزب التحرير مسوغات أخرى منها إرادة الولايات المتحدة ترويض الرأي العام الأمريكي لجعله يقبل ممارسة الضغط على إسرائيل عن طريق إظهار إسرائيل كمعيق ومهدد للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط آملاً في تهيئة الرأي العام الأمريكي للقبول بفكرة قيام دولة فلسطينية.

	المسار السوري الإسرائيلي من وجهة نظر الحزب
اختتمت مفاوضات المرحلة الأولى بين السوريين والإسرائيليين في السابع عشر من شهر كانون الأول 1999م. 

وكان الرئيس الأمريكي بل كلينتون (Billl Klinton) قد أعلن اتفاق الطرفين على العودة إلى واشنطن لمواصلة مباحثاتهما أو نوه إلى أن الطرفين اتفقا على بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى سلام بينهما كجزء من سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط يستند إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242، 338 ومرجعية مدريد (المنشور الصادر تحت عنوان (جولة أفق سياسية)، 1999م، ص1).
وفي أعقاب انتهاء مفاوضات المرحلة الأولى أعلنت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية أن هناك أربع قضايا أساسية في المفاوضات السورية هي الانسحاب والأمن ومضمون السلام والجدول الزمني. وفي السادس عشر من شهر كانون الثاني 1999م كان من المقرر أن تستأنف مفاوضات المسار السوري الإسرائيلي في واشنطن ولذلك وجه الرئيس الأمريكي كلينتون رسالة إلى الشعب الإسرائيلي قال فيها: "إن السلام الذي يحترم مصالح كل الأطراف هو السبيل الوحيد لإحلال أمن حقيقي للشعب الإسرائيلي، ويجعل شعب إسرائيل محاطاً بحلقة سلام". أما بالنسبة لسوريا فقال: "إن الرئيس الأسد (حافظ) يعلم ما يمكن للسلام الحقيقي أن يفعله لرفع مستوى معيشة شعبه". وللشعب الأمريكي وجه كلينتون كلامه قائلاً: "إن سلاماً شاملاً في الشرق الأوسط هو أمر حيوي للعالم ولأمن الشعب الأمريكي، وأن التوتر والتصعيد في الشرق الأوسط يمكن أن يؤديا إلى تدخل أمريكي ثمنه أعلى بكثير من أي ثمن تدفعه أمريكا من أجل تحقيق السلام" (المنشور الصادر تحت عنوان (جولة أفق سياسية)، 1999م، ص1).
وفي الوقت نفسه وجه وزير الخارجية السوري فاروق الشرع رسالة للشعب السوري أكد فيها أن السلام يعني عودة كل أراضيها التي احتلت عام 1967م، ولإسرائيل يعني نهاية الخوف النفسي الذي يعيشه الإسرائيليون. وقال إن الجميع يدركون أن اتفاقية سلام مع سوريا وإسرائيل، واتفاقية سلام بين لبنان وإسرائيل، ستعنيان في الحقيقة للشرق الأوسط نهاية تاريخ من الحروب والصراعات.
إن مجمل هذه التصريحات وخاصة تصريح فاروق الشرع بأن اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، وبين لبنان وإسرائيل، ستعني نهاية الحروب والصراعات في المنطقة، على الرغم من عدم ذكره للمسار الفلسطيني ولقضية فلسطين، مع إدراكه أنها أساس قضية الشرق الأوسط، وقول الرئيس الأمريكي إن السلام بين سوريا وإسرائيل سيكون جزءاً من سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، يدلل على أنه لن تكون هناك معاهدة سلام مبرمة بين سوريا وإسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق حول الحل النهائي على المسار الفلسطيني.
لقد أدركت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت وخلال مؤتمر صحفي عقدته يوم السادس عشر من كانون الأول 1999م، بأنها وباراك والشرع تحدثوا بإسهاب عن أهمية المسار الفلسطيني، وعن أهمية إبقاء جميع المسارات سائرة. وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أوضح بجلاء بأن هذه المسارات بحاجة إلى أن تسير وفقاً لديناميكيتها الخاصة بها على أن لا يتم سير واحد منها على حساب الآخر. ولذلك فإن الحديث عن إمكانية التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا خلال بضعة أشهر يمكن أن يعني أمراً واحداً، وهو أن يتوصل الطرفان إلى إعلان مبادئ كخطوة أولى لمعاهدة سلام توقع في حينه.
وأن إعلان المبادئ هذا سيعلن إنهاء حالة الحرب بين البلدين، وإنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل، مما يمكن إسرائيل من البدء بسحب قواتها من جنوب لبنان، وبذلك يحقق ايهود باراك (Ehood Barak) ما وعد به الإسرائيليين أثناء حملته الانتخابية بسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان قبل شهر حزيران من العام 2000م (المنشور الصادر تحت عنوان (جولة أفق سياسية)، 1999م، ص1).
يقول قادة حزب التحرير: "إن وصول سوريا وإسرائيل لإعلان مبادئ سيكون محاكاة لما حصل بين الأردن وإسرائيل حينما اجتمع الملك حسين مع إسحق رابين في البيت الأبيض وأعلنا فيه إنهاء حالة الحرب بين البلدين دون التوقيع على أي اتفاق، وبعدها بثلاثة أشهر تم التوقيع على معاهدة وادي عربة في 26/10/1994م" (المنشور الصادر تحت عنوان (جولة أفق سياسية)، 1999م، ص1).
وفي أثناء سير المفاوضات كان حزب التحرير قد توقع أن تكون ملامح تفاصيل الحل على المسار السوري استنباطاً من الملامح التي كانت قد توضحت من أيام اسحق رابين، والتي يلخصها الحزب بالانسحاب الإسرائيلي من هضبة الجولان، مع مطالبة إسرائيلية بإبقاء قوات لها على جبل الشيخ الذي يطل على الجولان، وأن يكون لها محطات إنذار مبكر يديرها الأمريكيون، مقابل أن تطالب سوريا بتأييد أمريكي بإقامة محطات إنذار مبكر داخل إسرائيل، عملاً بمبدأ التعامل بالمثل، ولذا عاد الحزب يذكر بما ذكرته مادلين أولبرايت فيما يتعلق بالمسائل أو القضايا الأربعة التي كانت الحاجة ليكون النقاش من حولها والمتمثلة بالأمن المتبادل، أنه ليس أكثر من تمهيد مرحلي لإقامة علاقات دبلوماسية ليس مع سوريا فحسب وإنما مع جميع الدول العربية، وأكثر من ذلك يرى حزب التحرير أن استئناف المفاوضات في هذا الوقت (1999م) رغم عدم تحقيق أي تقدم على المسار الفلسطيني فمرده من وجهة نظر حزب التحرير كون الرئيس الأمريكي كلينتون كان يعيش سنته الأخيرة من فترة رئاسته الثانية ويريد أن يحقق نصراً في السياسة الخارجية يضيفه إلى سجله وسجل الحزب الديمقراطي، مما يعزز فرص فوز نائبه آل غور في الوصول إلى سدة الرئاسة الأمريكية، هذا فضلاً كما يقول الحزب عن رغبة الولايات المتحدة في تمكين عميلها الرئيس السوري حافظ الأسد من نقل السلطة لابنه بشار دون تركات سياسية واقتصادية ثقال (المنشور الصادر تحت عنوان (جولة أفق سياسية)، 1999م، ص2).
أما فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي فيرى الحزب أنه بالرغم مما قامت به الولايات المتحدة من إحداث تغيير في مفاهيم الشعب الإسرائيلي بتخليه عن فكرة إسرائيل الكبرى، وإضعاف الأحزاب الإسرائيلية التي ترفع هذا الشعار مما أدى برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إلى القول إن الصهيونية طوت راياتها، وجعلت مفاهيم الأمن للشعب في الداخل والرخاء المادي تحل محل شعارات إسرائيل الكبرى وأرض الآباء والأجداد. هذا بالإضافة إلى أن الإسرائيليين لا يدعون حقاً تاريخياً في الجولان وان أهميتها أمنية فقط، كذلك فإن الخسائر البشرية التي تمنى بها في جنوب لبنان، والوعود بالمكافئات المالية الضخمة في حال الانسحاب من الجولان، كل ذلك سيمكن ايهود باراك من الإقدام على انجاز الخطوة التي لم يتمكن غيره من رؤساء الحكومات في إسرائيل من انجازها (المنشور الصادر تحت عنوان (جولة أفق سياسية)، 1999م، ص2).
وفي سياق توضيح رد الحزب على مجمل عملية السلام يقول الحزب: إن فلسطين أرض إسلامية – كما الأردن ومصر وسورية – وقضية فلسطين قضية أرض إسلامية اغتصبت منا، وأعطيت لأعداء أمتنا من اليهود، مثلها في ذلك مثل الأندلس، وقبرص، والهند غير أن فلسطين تزيد على ذلك بوجود أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. والإسلام يحرم معتنقيه على التفريط بشبر واحد من أرض المسلمين، ويفرض على المسلمين حمل المسؤولية بالتصدي لمخططات الدول الكبرى الكافرة، ليس في اغتصاب بلاد المسلمين والمراهنة على تناسيها مع مرور الزمن فحسب، بل والتصدي قبل ذلك لمحاولة إخراج المسلمين من دينهم، وتذويبهم ضمن مفاهيم الحضارة الغربية، وإبقائهم تحت سيطرة الدول الكافرة ونفوذها (المنشور الصادر تحت عنوان (التعليق السياسي)، 2000، ص1).
ولذلك يرى الحزب أن القضية الفلسطينية تأتي في المرتبة الثانية على أولويات المسلمين وأن الوصول إلى الأولوية الأولى والمتمثلة في استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية وحمل رسالة الإسلام إلى العالم والجهاد هو أساس الانطلاق لاستعادة الأرض الفلسطينية كأرض إسلامية، على أن يكون الأساس فيها بل وميدانها ساحات الجهاد والقتال، وليس ما يسمى بمعاهدات السلام التآمرية التي تتولاها الولايات المتحدة بهدف تثبيت كيان اليهود في فلسطين خدمة لمصالحها (المنشور الصادر تحت عنوان (التعليق السياسي)، 2000، ص2). 
	
	وجهة نظر الحزب حول تعليق مفاوضات المسار الفلسطيني أيار 2000م
كان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي قد عقدا جلسة مفاوضات مع مطلع أيار عام 2000م في واشنطن، وكان الهدف من جولة المفاوضات هذه الوصول إلى اتفاق أولي حول بنود جدول الأعمال المتعلق بمفاوضات الحل النهائي، والتوصل الى اتفاق إطار يفترض أن يؤدي إلى توقيع معاهدة سلام دائم بحلول أيلول من العام 2000م. غير أن اصرار اسرائيل على دمج المرحلة الانتقالية بالمرحلة النهائية أدت إلى وقف التفاوض ولما لم يتم التوصل إلى اتفاق في واشنطن نتيجة إصرار الطرفين على مواقفهما، استدعى عقد جولة مفاوضات سرية في العاصمة السويدية استكهولم، ولما كانت طبيعة المفاوضات حساسة وتتعلق بقضايا مصيرية بالنسبة للفلسطينيين ولكيانهم الفلسطيني الناشئ، قامت أجهزة السلطة الفلسطينية بتصعيد الأجواء داخل الأراضي المحتلة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لاحتلال فلسطين، في محاولة لدعم المفاوض الفلسطيني وتمكينه من تحقيق انجازات حقيقة في المفاوضات السرية الجارية في استكهولم، إلا أن إسرائيل أعلنت في 21 أيار التوقف عن المفاوضات احتجاجاً على أعمال العنف التي يقوم بها الفلسطينيون داخل الأراضي الفلسطينية حيث علقت المفاوضات حتى 1/6/2000م وقد تزامن تعليق المفاوضات بالانسحاب الذي قامت به القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني في 26/5/2000م بعد تخليها عن المليشيات اللحدية التي تعاونت معهم لأكثر من عشرين عاماً (المنشور الصادر تحت عنوان (التعليق السياسي)، 2000؛ منشور (دردشات)، 2000، ص1).

فيما يتعلق بهذه المفاوضات وأهدافها وعوامل توقفها يرى الحزب أن أهدافاً استراتيجية استدعت إسرائيل توقيفها والتعنت في الوصول إلى نتائج حول قضايا الحل النهائي وهي القدس واللاجئين والدولة الفلسطينية والمستوطنات. لأن الوصول إلى نتائج حولها يعني بالنسبة لليهود تخلي باراك عن المستوطنين في الضفة الغربية، والقبول بوجود دولة فلسطينية، وللالتفاف على هذا التعنت والمماطلة حاول اليهود حرق المراحل على المسار اللبناني وتنفيذ الانسحاب من جنوب لبنان، مع أن الهدف الحقيقي من ورائه كان إشعال الساحة اللبنانية، لكن فشلها في ذلك في أعقاب انهيار جيش جنوب لبنان والذي استسلم جنوده للجيش اللبناني ولقوات حزب الله أفقدها أهدافها ودفعها للتحجج بالانتخابات الأمريكية كسبب لتجميد المفاوضات (المصدر نفسه، ص2).
	موقف الحزب من مفاوضات كامب ديفيد 11/7/2000م (مفاوضات الحل النهائي)
انعقدت مفاوضات الحل النهائي بتاريخ 11/7/2000م في منتجع كامب ديفيد في ولاية ميرلاند الأمريكية، وقد جاءت هذه المفاوضات في أعقاب سلسلة من جولات التفاوض التي خاضها الوفد الفلسطيني (بيان حزب التحرير، 2000م، ص1) وعدّ حزب التحرير انعقادها أخطر المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية بل وأضر أدوار تصفيتها، لأن الوصول إلى هذه المرحلة من وجهة نظر حزب التحرير ما هو إلا نتيجة الخوف من الكيان الصهيوني، أو من حاضنته الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الوصول أيضاً لهذه المرحلة هروباً من الأمة عن وضع القضية الفلسطينية موضعها الأصلي في ميدان الجهاد الذي تفرضه عقيدة الأمة الإسلامية وحشد الجيوش لتحرير المقدسات من دنس اليهود ورجس من وراءهم من الدول الكافرة (بيان حزب التحرير، 2000م، ص1، 2).

وراح الحزب يطرح أسئلته على الحكام العرب ومنها: لماذا سلمتم بالرضا والاختيار للكفار الغزاة؟ ثم وجه الحزب جام غضبه على منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات واتهمه على حد ما يزعم الحزب أن عرفات وزمرته لا زالوا يضحون من أجل قيام دولة مزعومة ببقية فلسطين وإعطاء الصفة الشرعية لكيان اليهود، وأنهم من أجل الحصول على دويلة شغلوا الأمة بكفاحهم الرخيص الذي لم يثبت سوى كيان اليهود في المنطقة، بعد أن أشاعوا اليأس في نفوس المسلمين (بيان حزب التحرير، 2000م، ص2)، وأكثر من ذلك عدّ الحزب أن دخول الوفد الفلسطيني إلى كامب ديفيد ليس إلا دخول سماسرة للبلاد والعباد، هدفهم بيع ما تبقى، متظاهرين بحركات وبطولات ما هي إلا وسيلة لإقناع المسلمين وتصويراً ساذجاً لمواقفهم الخيانية، ولمنع هذه الخيانة نادى الحزب جماهير المسلمين منع وقوع الكارثة والوقوف ضد مؤامرات الكفر وعملائه ورجالاته بالإخلاص في طلب الاستشهاد وبيع الأنفس إلى الله سبحانه وتعالى (بيان حزب التحرير، 2000م، ص2).
إن ردة فعل الحزب على مفاوضات الحل النهائي جاءت من اعتقاد الحزب أن المفاوضات ستجري على أساس مسودة اتفاق تم التوصل إليها بين محمود عباس (أبو مازن) ويوسي بلين (Yusee Belien) في الأول من تشرين الثاني من العام 1995م والتي عرفت فيما بعد بوثيقة أبو مازن – بيلين، والتي وضعت تصوراً واضحاً لطبيعة الحل النهائي، ويقول الحزب في هذا الإطار، وإن كان الجانبان لم يعترفا حتى الآن أنها اتفاقات للتسوية النهائية، إلا أنهم لم ينفوا أنها اتفاقاً أولياً (أو ما اطلقت عليه مسودة اتفاق)، إن كامب ديفيد أرست قواعد الاتفاق ولم يبق شيئاً للسؤال سوى هل ستقبل شعوب المنطقة بهذا الحل؟ ونظراً لصعوبة معرفة الإجابة من وجهة نظر الحزب يعتقد الحزب أن تأجيل الإعلان عنه هو غاية في حد ذاتها للأطراف المجتمعة، ويعيد الحزب سبب التأجيل إلى حاجة الأطراف إلى ممولين لاستحقاقات هذا الحل، فالتأهيل وتعويض وتوطين اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية، وربط المنطقة بمنظومة شرق أوسطية جديدة يكون لإسرائيل قدم السبق فيها في بناء علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، يحتاج أن تشعر أيضاً الدول الكبرى أن ما ستدفعه يحقق مصالحها ويحقق الغاية من السلام المنشود (التعليق السياسي لحزب التحرير، 2000، ص1).
ويحلل حزب التحرير تظاهر الطرفين برفض سيادة الآخر على القدس، ما هو إلا حيلة للوصول إلى تهيئة الناس لقبول مسألة تدويل القدس، ويرى الحزب أن إطلاق الانتفاضة الفلسطينية وسفك دماء الشباب الفلسطيني على إثر زيارة شارون (ERea'ell Sharoon) للحرم القدسي بتاريخ 28/9/2000م ما هو إلا قرباناً للحل المشؤوم (حزب التحرير، ولاية الأردن، 2000م، ص1).
وأكثر من ذلك ناقش الحزب قضية ظهور ياسر عرفات أثناء محادثات كامب ديفيد يوم 11/7/2000 كان المقصود منه إظهار ياسر عرفات بمظهر الشخصية النضالية التي لا تخضع لضغوط الأمريكيين والهدف من ذلك إعادة ثقة الفلسطينيين والشارع العربي به حتى يسهم في تقبل ما تم الموافقة عليه لاحقاً (دردشات صادر عن الحزب، 2000م، ص1).
ويستدل الحزب على أن الأمر الذي ظهر فيه عرفات وهو يتمنع عن الدخول إلى مقر المفاوضات قبل إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل، أن عرفات قام بجولة في 26/7/2000م إلى دول المنطقة عموماً وبعض الدول الأوروبية والأسيوية، وأعلن أنها ستكون لمشاورة الأصدقاء والأشقاء حول ما تم الوصول إليه في المفاوضات وحول إعلان الدولة الفلسطينية في 13/أيلول 2000م، وزيادة في إقناع الناس طلب عرفات من أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أحمد عبد الرحمن بتاريخ 1/9/2000م القول إنه (إذا لم يأخذ الفلسطينيون دولة بالمفاوضات فسيأخذونها بالانتفاضة)، وزاد عبد الرحمن (على الإسرائيليين أن يرحلوا سلماً وإن لم يرحلوا فالانتفاضة بانتظارهم وأكثر من الانتفاضة) (دردشات صادر عن الحزب، 2000م، ص1).
أما على الصعيد الإسرائيلي فيرى الحزب أن ما قام به شارون يوم 28/9/2000م من زيارة تحدي للحرم القدسي لا يبعد كثيراً عن ما قام به عرفات فالشارع الإسرائيلي الذي ينظر للقدس موحده (الغربية والشرقية) عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، وأن أي تنازل عنها يعد خيانة، يحتاج إلى إقناع الإسرائيليين بضرورة التسليم لجعل القدس الشرقية، الموسعة عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن هذا الحل هو الذي يمكنهم من البقاء كدولة في المنطقة وهو الذي يحميهم، ولهذا طلب شارون من ثلاث آلاف جندي لمرافقته في القدس مدججين بالسلاح، لتنفجر في اليوم التالي المواجهات بين الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس، ولكن الحقيقة كما يقول الحزب إن الدور الأكبر في تأجيج المواجهات في بقية الأراضي الفلسطينية كان لتنظيم فتح، الهدف منها إيصال الرسالة المتفق عليها للمواطنين اليهود وإقناعهم بما توصلت إليه المفاوضات من حلول، وأنه لا استقرار لهم دون حل قضية القدس والمقدسات (دردشات صادر عن الحزب، 2000م، ص1).

	السلام العربي الإسرائيلي مصلحة غربية
في تحليله السياسي لعملية السلام يرى حزب التحرير أن ما يقلق الولايات المتحدة والغرب في منطقة الشرق الأوسط هو وقوع مصالحهم الحيوية التي تتمثل بنفط الخليج وطرق إمداداته وسط منطقة يعتنق أهلها مبدأ يشكل تهديداً للحضارة الغربية ونظرتهم للحياة. كما يعتقد الحزب أن وجود الاحتكاك المباشر مع اليهود وعدم إعلان إنهاء حالة النزاع يعدّ محفزاً على بقاء التوتر، وهذا ما يفسر الاهتمام الأمريكي والغربي منذ زمن بعيد بإيجاد حل يجلب الاستقرار للمنطقة ويحفظ المصالح الغربية واستمرار هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية عليها. ويدلل الحزب على صحة وجهة نظره من خلال لفت الأنظار إلى النزاع على السلطة الذي حدث بين إيهود باراك وإرئيل شارون بعد وفاة إسحق رابين، إذ يعتقد الحزب أن الولايات المتحدة هي التي دفعت إيهود باراك إلى منعطف تاريخي بقي قادة إسرائيل يرهبون منه وهو عدم تهيئة المنطقة للسير في الحل السلمي، ولهذا يرى الحزب أن الولايات المتحدة هي التي طلبت من باراك بعد عودته من واشنطن في أعقاب إنهاء محادثات كامب ديفيد للتوجه إلى صياغة دستور للبلاد والقيام بثورة مدنية تكون في حقيقتها ثورة فكرية لتعويض الحركات الدينية اليهودية وإضعاف أثرها في المجتمع الإسرائيلي (التحليل السياسي، 2001م، ص1). وبالإضافة لذلك يعتقد الحزب أن خطوات الحسم في إسرائيل بدأت عملياً بعد عودة باراك وعرفات من كامب ديفيد جراء النجاح الذي حققه باراك في إقصاء نتنياهو من العودة للحكم، وحرق شارون إقليمياً ودولياً عندما سمح لشارون بتدنيس مقدسات المسلمين بدخوله للمسجد الأقصى، ثم نجاحه في حمل الشارع الإسرائيلي على تقبل صيغة الحل النهائي مع الفلسطينيين، من خلال الأسلوب الذي اتبعه في استدراج الشارع الإسرائيلي بكثرة استطلاعات الرأي العام بهدف جعل الشارع شريكاً في القرارات التي اتخذت بشأن مرحلة التسوية النهائية (التحليل السياسي، 2001م، ص1).

وحتى تصل العملية إلى تقبل عميق في أوساط المجتمع يعتقد حزب التحرير أن إسرائيل لا زالت تتعرض على مستوى المواطنين لعملية توجيه وتضليل مزدوجة تستهدف التلاعب في قضاياهم من حيث أهميتها كجعل قضية عودة اللاجئين أخطر من قضية السيادة على القدس، وبالتالي يرى الحزب أن تضخيم مسألة اللاجئين وجعلها بهذا الحجم من الخطر ما هو إلا خداع للرأي العام الإسرائيلي هدفه حمل المجتمع الإسرائيلي على تقبل ما يعدونه تنازلاً بشأن القدس. ومن جهة أخرى يتم تحضير الشارع الإسرائيلي لقبول فكرة العودة للاجئين من حيث هي بالحديث عن عودة البعض لنواحي إنسانية ولطرح فكرة العودة فقط محصورة بمن ولد في الأراضي التي احتلت عام 1948م.
وفي الوقت نفسه تقوم السلطات الإسرائيلية بتخويف السكان من حرب شاملة تشترك فيها عدة (دول) عربية وإسلامية كبديل عن السلام الذي يقتضي التنازل بشأن القدس، كالتصريح الذي أدلى به باراك 4/1/2000م والمتضمن قوله: "إن البديل لأي اتفاق هو حلقة لا تنتهي من العنف وإعادة النظر في الاتفاقات التي وقعناها مع مصر والأردن وحتى تدهور تدريجي سيؤدي إلى عزل إسرائيل عالمياً وإلى مواجهة شاملة"، وكذلك التقرير الأمني الذي قدمه رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية والذي جاء فيه "... إن من شأن التوقيع على اتفاق سياسي مع الفلسطينيين في الأشهر القريبة أن يفضي إلى استقرار في المنطقة والحيلولة دون حرب شاملة، لكن عدم انجاز اتفاق كهذا قد يؤدي إلى التصعيد وحينها سينظم إلى الحرب حزب الله وسوريا ولبنان والعراق وربما إيران أيضاً. وفي حال حصل تصعيد كهذا فإن مصر والأردن لن يقفا موقف المتفرج.." كما جاء في التقرير أيضاً إن التهديد الكامن في نصب حزب الله نظام صواريخ قصيرة المدى بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان يفوق تهديد الصواريخ العراقية لإسرائيل أثناء حرب الخليج الثانية (التحليل السياسي، 2001م، ص1، 2).
وأضاف التقرير "... فإن الطريق الوحيد لإبطال مفعول هذه القنابل الموقوتة التي تهدد المنطقة بأسرها هو اتفاق مع عرفات". وبالإضافة إلى تخوف اليهود من الحرب، يعتقد الحزب أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت تتعمد إبراز تذمر الجنود الإسرائيليين وتمرد عناصر منهم ضد الخدمة لحماية المستوطنات– كإبراز قصة الجندي الإسرائيلي الذي نجا من لبنان ليقتل في غزة. كما يعتقد الحزب أن كل ذلك تقوم به السلطات الإسرائيلية لمساعدة ياسر عرفات بهدف حشد الرأي العام الإسرائيلي– الذي لا يفهم قواعد الصراع السياسي في المنطقة– لخدمة الحل المدرج على البرنامج الانتخابي لباراك (التحليل السياسي، 2001م، ص2).
أما شارون فيرى الحزب أنه مشارك في المسرحية السلمية من خلال توظيفه لتاريخه العسكري لإقناع الناخبين بأنه الأقدر على صنع السلام وتحقيق الأمن، وأنه لن يعطي للفلسطينيين سوى 42% من مساحة الضفة الغربية وأراضي غزة وليس كلها أما القدس فهي موحدة وعاصمة لدولة إسرائيل وإن المستوطنات لن تفكك وأنه لن يتم أيضاً عودة اللاجئين إلا لبعض الحالات الإنسانية إضافة إلى العمل للسيطرة على النقاط والمواقع الحيوية ومنابع المياه، وبالمقابل سيكون بإمكان الفلسطينيين القيام بمشاريع اقتصادية في حالة مقاومتهم للإرهاب، وهو بهذا العمل من وجهة نظر حزب التحرير يحاول تسويق نفسه كداعية سلام يعمل على استرضاء الرأي العام الإسرائيلي. ومن برنامج شارون يلاحظ العمل على التغيير في الأسس التي تقوم عليها توجهات الليكود واليمين الإسرائيلي تثبيت أفكار الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين ووقف الاستيطان والذي يعد شارون من كبار الداعمين له وبالتالي يكون اليمين كما يرى حزب التحرير قد قفز خطوة للأمام في عملية التغيير للرأي العام الإسرائيلي بما يتوافق مع الخطوط العامة التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية للحل (التحليل السياسي، 2001م، ص2).

موقف الحزب من مؤتمر القمة العربي لإحياء عملية السلام 
عمان 27/3/2001م
انعقد مؤتمر القمة العربية العادي الخامس والعشرين بمدينة عمان بتاريخ 27/3/2001م وقد أعلن أن المؤتمر مخصص لبحث مسألة إحياء عملية السلام ودعم الفلسطينيين مادياً، وكان المؤتمر قد أعلن أيضاً أنـه
سيبحث ما أطلق عليه التعاون الاقتصادي بين الدول العربية لمواكبة التطورات الاقتصادية والعالمية.
تناول حزب التحرير مؤتمر القمة العربية والأهداف التي انعقدت من أجلها ورأي انعقادها جاء في أعقاب وصول العملية السلمية إلى مراحلها النهائية، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبالتالي يرى الحزب أن المهم من هذه القمة هو الاتفاق على التهيئة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الجانب الإسرائيلي، وأما ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي المصاحب كهدف ثانوي من أهداف القمة فقد عدّه حزب التحرير جزءاً لا يتجزأ من السياسة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة وأن غاية الولايات المتحدة من ذلك هو ربط ثروات المنطقة بسياسة فتح الأسواق للشركات الأمريكية لنهب خيراتها بإرادة حكامها عن طريق ما أطلق عليه منظمة التجارة العالمية التي تهدف إلى تحويل التفوق الإسرائيلي إلى تفوق اقتصادي يتحكم في المنطقة (التعليق السياسي، 2001م، ص1، 2).

عمليات احتواء مزدوجة على الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي تمهيداً للحل النهائي
يرى حزب التحرير أن الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة التحرير الفلسطينية وأطراف العملية السلمية من العرب قد استكملوا كل التفاهمات حول طبيعة الحل النهائي للقضية الفلسطينية وأنه آن الأوان التمهيد للوصول إليه ليس في مدة زمنية محددة بل إلى أن تستطيع الأطراف المعنية إعادة ترتيب بيوتاتها الداخلية، ومن أهمهم الفلسطينيون أنفسهم فمع مطلع آب (2001م) يرى حزب التحرير أن منظمة التحرير الفلسطينية قد بدأت تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية الداخلية بحيث تشمل هذه المشاركة في القرار الفلسطيني أطياف الشارع الفلسطيني كافة. وذلك عبر جر حركات وفصائل المعارضة الفلسطينية للمشاركة في حكومة فلسطينية يتم من خلالها التمهيد للحل النهائي للقضية الفلسطينية (التعليق السياسي، 2001م، ص1).
ويرى الحزب أن أولى المحاولات في هذا الاتجاه قد بدأت بالإعلان الصادر عن وزير الثقافة والإعلام الفلسطيني بتاريخ 7/8/2001م (ياسر عبد ربه) والمتضمن الإعلان عن رغبة القيادة الفلسطينية في إجراء حوار وطني بين الفصائل والأحزاب للاتفاق على "برنامج صمود وطني استعداداً لصراع طويل" وأن القيادة الفلسطينية قد شكلت لجنة تظم وزير الثقافة ياسر عبد ربه وأمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم وأمين عام المجلس الوزاري أحمد عبد الرحمن ووزير الشؤون البرلمانية نبيل عمر" مهمتها محاورة مختلف الفصائل والأحزاب الفلسطينية وأن الجلسات ستكون برئاسة ياسر عرفات وأن المحاور الرئيسية لهذا الحوار ستشمل الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وسيكون كل ذلك في سياق قيادة الصراع مع إسرائيل (التعليق السياسي، 2001م، ص1).
وفي معرض تحليل الحزب لهذه الخطوة الفلسطينية يرى الحزب أنها محاولة من السلطة الفلسطينية لجر القوى الفلسطينية المختلفة للمشاركة في الانتفاضة الفلسطينية ثم إقناعهم للمشاركة في حكومة فلسطينية بهدف ضمان توقيعها على اتفاقيات الحل النهائي الأمر الذي يعني إكساب الاتفاقيات مع إسرائيل شرعية شعبية (التعليق السياسي، 2001م، ص1).
وفي معرض تفصيل الحزب لبرنامج الصمود الوطني يرى أن عملية احتواء المنظمات الفلسطينية قد جرى في خطين متوازيين، الأول تمثل في تصفية القياديين الناشطين من قيادات هذه المنظمات، وفي الوقت نفسه يجري إبراز القياديين المعتدلين – المنادين بالحل المرحلي– بحيث تكون لهم اليد الطولى داخل هذه المنظمات والفصائل، أما الخط الثاني فهو جر هذه المنظمات للمشاركة في أجهزة السلطة الفلسطينية كمقدمة لدمجها في الحياة السياسية في كيان الدولة الفلسطينية المزمع إنشاؤه (التعليق السياسي، 2001م، ص1). وفي المقابل فإن الحكومة الإسرائيلية تمارس الدور نفسه باحتواء المتشددين في الشارع الإسرائيلي في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتفاضة وتعلو وتيرتها بالرد على اغتيال الناشطين بعمليات موجهة في عمق الكيان الإسرائيلي على إعادة النظر في تشدده لقبول ما يعده تنازلات، ولإقناع أوساطه بأن أمنهم لا يتحقق إلا بقبول هذه التنازلات التي لا تمليها عليهم العملية السلمية لا بتعهدات شارون الموهمة لهم، حيث أن يد الفلسطينيين قادرة على أن تمتد إليهم حتى ولو كانوا في حدود الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1948م.
ويرى الحزب أن التصعيد الذي جرى من قبل الفلسطينيين خلال شهر تموز 2001م ما هو إلا زيادة في الضغط على الإسرائيليين الرافضين لتقديم تنازلات للفلسطينيين من أجل دفعهم لترك مواقفهم والاستسلام للحلول السلمية، وفي ذات الإطار يرى الحزب أن هذه الخطة لازمتها ضغوط خارجية متفق عليها من أهمها:
التصريحات العراقية والمصرية، حيث أعلنت مصر أنها ستعيد الجيش الثالث إلى سيناء فيما أعلنت العراق عن تشكيل وتجهيز جيش القدس، وفي السياق نفسه يأتي إعلان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب ريكر (Feeleb Rekar) الذي أعلن يوم 15 / آب 2001م المتضمن معارضة بلاده لأي تدخل في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ومثل ذلك ما قاله جورج دبليو بوش (Gorg dabellyou Bush): "يتعين على الطرفين أن يقررا أن السلام أفضل من الحرب" وهو الكلام الذي عده إيحاءً لإسرائيل ببقائها وحيدة في الميدان مع الفلسطينيين وبقية أهل المنطقة لتجنب الضغوط الدولية (التعليق السياسي، 2001م، ص1؛ خطوط عريضة، للنقاش، 2001م، ص1).

تعويض الفلسطينيين
في إطار تناول الحزب لقضية تعويض الفلسطينيين وفي نشرة خاصة بالأسئلة والأجوبة تناول حزب التحرير مسألة التعويض حيث تم تقسيمها حسب توصية الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 194 الصادر في كانون الأول عام 1948م والمتضمن طريقة معالجة القضية الفلسطينية، حيث يشير القرار إلى وجوب السماح بالعودة للاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوضوا عن الفقدان أو الضرر الذي أصابهم وبالإضافة لذلك أشار الحزب في نشرته "أسئلة وأجوبة" إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر عام 1967م الذي نص في مادته الثانية (2) الفقرة (ب)، إلى تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، ثم إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (338) الصادر في تشرين الأول 1973م والذي أكد على تنفيذ القرار (242) وإجراء مفاوضات سلام تحت إشراف مناسب، ثم تصدى الحزب إلى ما تناولته المفاوضات متعددة الأطراف التي انعقدت في موسكو في كانون الثاني 1992م، وأشار إلى الخلاف الذي ثار في بداية الاجتماعات بين أمريكا وإسرائيل سبب التصريحات الأمريكية المؤيدة لحقوق الفلسطينيين في العودة أو التعويض وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم (194) حيث قاطعت إسرائيل الاجتماعيات التي تناولت المسألة (أجوبة وأسئلة، 2001م، ص1).
وبالإضافة لذلك رفضت القوى السياسية في إسرائيل الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة سيما وأن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بما فيها اتفاقي أوسلو الأول الموقع عليه في واشنطن في 13/9/1993م، وكذلك اتفاق أوسلو الثاني الموقع بالأحرف الأولى في 24 أيلول 1995م والموقع عليه بشكل نهائي في أيلول بواشنطن 1995م لم يشيرا بشكل واضح لقضية اللاجئين وتم تأجيل البحث في هذه المسألة آجلاً عند مفاوضات الوضع النهائي، وكل ما تضمنه المفاوضات ضمناً قضية لم الشمل وذلك تجنباً للاعتراف بحق العودة لمجموع اللاجئين الفلسطينيين (أجوبة وأسئلة، 2001م، ص1).
ومع توضيح هذه القرارات التي تناولها الحزب بإسهاب مفصل ليقف الحزب منها موقفاً متشدداً إذ يرى أن هذه المسألة تتعلق بالمسلمين عامة، ولا يجوز لأحد أن يتصرف بقضايا المسلمين على غير مقتضى الإسلام، مثلما لا يجوز أن يتولاها الكفار لأن ذلك يعد إقرار بحق الكافر الحربي في تملك ديار الإسلام وتسلطه عليها، ولأن الحزب يرى أن هذا الأمر بديهي عند كل المسلمين ومفهوم الحرمة فيه واضح فإن الجهل فيه غير معذور، وأكثر من ذلك يرى الحزب أن حق العودة مشروط وليس مطلق، وأن الشرط فيه هو مسالمة اليهود المحتلين لبلاد إسلامية ولهذا يعد الحزب أن المضي فيه خيانة للأمة (أجوبة وأسئلة، 2001م، ص1، 2).

وقف إطلاق النار وإنهاء الانتفاضة (16/12/2001م)
في أواخر تشرين أول 2001م أعربت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة برئيسها جورج دبليو بوش ووزير خارجيتها كولن باول عن دعمها لقيام دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة 242 و338 وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، وكان هذا الإعلان بمثابة رسالة أمريكية لإسرائيل بجدية توجهها لإقامة الدولة الفلسطينية. وفي مقابل ذلك طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من ياسر عرفات تفكيك الفصائل والحركات الفلسطينية المسلحة باعتبارها منظمات إرهابية مؤكدة بذلك سلطة عرفات وقيادته (التعليق السياسي، 2001م، ص1).
وبناءً على هذا الطلب قام ياسر عرفات بتاريخ 16/12/2001م بإلقاء خطاباً حث فيه الفلسطينيين على الالتزام بقرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل وإنهاء الأعمال المسلحة استجابة لطلب الولايات المتحدة وفي خطابه أشار عرفات بقوله: "إننا لن نسمح بغير سلطة واحدة على هذه الأرض وفي هذا المجتمع والوطن، سلطة تتخذ قرارها فلا بد أن تحترم .. وحين تبرم هذه السلطة اتفاقاً أو تتخذ مبادرة فلا بد من توافر المصداقية الكاملة لموقفها، وأضاف أنه قد أعلن حالة الطوارئ والقيام بإجراءات لإعلان التشكيلات غير الشرعية ذات النشاطات الإرهابية الخارجة على القانون". وطالب باحترام إعلان وقف إطلاق النار. وبين أن الهدف من ذلك هو تأكيد مصداقية الخيار الفلسطيني بغية استعادة الهدوء وتنفيذ توصيات ميتشل Metshell وتفاهمات جورج تينت (Goorg Teneet). وقال موجهاً خطابه لليهود بـ "أننا لا نطلب المستحيل ولا نشكل تهديد لوجود إسرائيل، أننا نريد استعادة أرضنا التي احتلت عام 1967م بما فيها القدس الشريف والشرعية الدولية معنا في ذلك .." (التعليق السياسي، 2001م، ص1).
في 21/12/2001م أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس وقف العمليات العسكرية والاستشهادية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، كما وعدت حركة الجهاد الإسلامي بهدنة بما يتعلق بالأعمال المسلحة (التعليق السياسي، 2001م، ص1).
إن وعد حركة الجهاد بهدنة واستجابة حركة حماس لطلب السلطة الفلسطينية بوقف العمليات يأتي من وجهة نظر حزب التحرير تأكيداً لما كانت تريده سلطة عرفات ورغبته في إيجاد سلطة واحدة على الأرض الفلسطينية، ومن ناحية أخرى يؤكد الحزب على أن قبول الفصائل الجهادية يعني قبول حركة حماس بالتحول إلى العمل السياسي خاصة عندما عبرت حماس بقولها: "إن الجهاد ليس غاية بحد ذاته بل هو أسلوب لتحقيق غاية". 
وفي الوقت نفسه يرى الحزب أنه بإمكان حركة حماس امتلاك أسلوباً آخر للمقاومة يكون مقبـولاً أكثر دولياً (التعليق السياسي، 2001م، ص1).
وفي إطار انتقاده للخطوة التي أقدمت عليها الفصائل الجهادية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحلل الحزب تعذر حركة الحماس بقبولها إنهاء العمليات المسلحة حقناً لدماء أبناء المسلمين بأنه غير واقعي وأن ذلك ما جاء إلا استجابة وخضوعاً لسلطة ياسر عرفات بل ومن أجل المحافظة على كيان السلطة وليس حقناً لدماء المسلمين في فلسطين ثم يمضي الحزب في تفصيل مواقف الحركات الجهادية ويرى أن هذه الفصائل تم تسخيرها لخدمة العملية السلمية مرتين الأولى عندما قبلت هذه الفصائل المشاركة في أعمال الانتفاضة للتأثير على الشارع الإسرائيلي لكسب موافقته على قبول التصور الأمريكي للحل، والثانية التضحية بهم لتطميين اليهود على أمنهم، ومقدمة لتحويل هذه الفصائل إلى حركات سياسية يكون لها دور في هذا الحل إلى جانب السلطة الفلسطينية (التعليق السياسي، 2001م، ص1، 2).
وفي إطار إبراز الحزب لموقفه من هذه العملية اتهم الحزب ياسر عرفات بالخيانة، وحذر الفصائل الجهادية بأن أي تعاون مع عرفات سيكون اشتراكاً في ارتكاب جريمة نكراء في حق دينهم وأمتهم(التعليق السياسي، 2001م، ص2).

الخلاصة
أظهرت وثائق حزب التحرير التي تم الاطلاع عليها وهي جميعها محفوظة لدى الباحث، أن الحزب يتمتع بقدرات متميزة في رصد الأحداث بدقة متناهية، كما تدل العبارات التي تحتويها منشورات الحزب على آلية تعامل الحزب مع أعضائه ومناقشتهم في القضايا المختلفة بشكل قلما يكون عليه الأمر في الأحزاب الأخرى وبالإضافة لذلك تظهر المنشورات الحزبية أنها تصدر على غير وجهة، فهناك منشورات تصدر عن التنظيم العالمي للحزب وتصدر موقعة من التنظيم العالمي للحزب، وأخرى تصدر باسم الولاية التي يتواجد فيها فروع للحزب، وعادة ما تهتم هذه المنشورات الفرعية بمناقشة القضايا الوطنية الخاصة بالولاية، وفيها يتم تضمين رأي الحزب بما يتم على مستوى الولاية أي الدولة التي يوجد فيها الحزب، ونظراً لخصوصية المملكة الأردنية الهاشمية وارتباطها المباشر بالقضية الفلسطينية فكثيراً ما كانت تصدر المنشورات الخاصة بعمليات السلام على المسار الأردني، من جمهوره بتوقيع حزب التحرير ولاية الأردن، ولكن الجميل الذي ينبغي الإشارة إليها قبل التوجه لرصد النتائج والخلاصات لهذه الدراسة الأكاديمية المتخصصة. هي الإشارة إلى أن الحزب سواء على مستوى التنظيم العالمي، أو تنظيم ولاية الأردن، يفتح المجال أمام أعضائه للمناقشة وإبداء الرأي والاستفسار والاعتراض على بعض التعليقات بشكل علمي بحيث يتم الرد على كل حدث وما تم عليه من تعليق وتحليل وهذه مبادرة حزبية قلما تستخدمها الأحزاب الأخرى وخصوصاً أن هذه المبادرة مفتوحة لكل الأطر الحزبية الكوادر والشباب.
أما فيما يتعلق بالنتائج فهي تتلخص من وجهة نظرنا التي توصلنا إليها فيما يأتي:
أولاً: يعدّ الحزب نشأة منظمة التحرير 1964م جاءت كعملية ممنهجة من الولايات المتحدة الأمريكية بهدف صياغة عملية سلمية.
ثانياً: يرى الحزب أن كل العمليات المسلحة سواء على المستوى الإقليمي أو حتى التدخلات الدولية مجرد سيناريوهات دولية متفق عليها بين الدول غايتها خدمة العملية السلمية وفق صيغة الحل الأمريكية.
ثالثا: يعدّ الحزب الانتفاضات الفلسطينية سيناريوهات تم الاتفاق عليها بين طرفي الصراع الفلسطينيين- والإسرائيليين مع الولايات المتحدة لإقناع الجماهير الشعبية على الجانبين بضرورة تقديم التنازلات للطرف الآخر بغية الحفاظ على دم الفلسطينيين في الجانب الفلسطيني والحفاظ على الكيان الإسرائيلي والأمن والاستقرار لليهود في مناطقهم وأن السلام هو الطريقة الفضلى للحفاظ على كيانهم من الزوال.
رابعاً: يعدّ حزب التحرير المشاركة في العملية السلمية خيانة للأمة الإسلامية وخيانة للدين الإسلامي نفسه.
خامساً: يعدّ حزب التحرير مسألة قبول الفصائل الجهادية الفلسطينية (حركة الجهاد الإسلامي بقيادة عبدالله شلح، وحركة المقاومة الإسلامية حماس والتي قادها (خالد مشعل، بعد وفاة الشيخ أحمد ياسين) يعدّ قبولهم وقف إطلاق النار ووقف العمليات المسلحة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، بمثابة إعلان لتحولهم لحركة سياسية وإلغاء للعمل المسلح.
سادساً: يحاول الحزب في تناوله للعملية السلمية إظهار رؤساء وزعماء العالمين العربي والإسلامي أدوات أمريكية تحركهم لخدمة أهدافها مقابل احتفاظهم بمواقعهم كعملاء.
أما فيما يهم الحزب نفسه فإن الحزب وإن تميز في رصده الدقيق للأحداث وتحليله المتميز وقدرة أعضائه للوصول الخطوات والنتائج اللاحقة للأحداث إلا أن المراقب لآلية عمل الحزب على الساحات الدولية يلمس حالة الجمود التي تسيطر على الحزب، إذ لا نرى أي تفاعل للحزب على الساحات السياسية حتى أننا لا نكاد نرى للحزب أي نشاط سوى إصدار المنشورات والتحذير من بعض الخطوات التي ستمر بها المجتمعات، ونحن وإن كنا ندرك تماماً طريقة الحزب التي يسير من خلالها في بناء دولة الخلافة كما جاءت في أدبيات الحزب الأساسية وعبر النظام السياسي، والنظام الاقتصادي والاجتماعي للحزب، والتثقيف السياسي للأسرة والمجتمع ثم طلب النصرة، إلا أن هذا لا يكفي أن يبقى الحزب مجرد راصد ومحلل، فهذه الوظيفة وإن كانت قد تقبل من جهازه الإعلامي والدعائي، إلا أنها غير مقبولة، بل لا يجوز أن يبقى الحزب منتقداً للحركات والفصائل، أو الحكومات والدول، وهي تتحول من وضع لآخر فيما يبقى هو حزب جامد، ربما أن الحزب يرد على ذلك بأنه حزب مبدأي، إلا أننا في الوقت ذاته نرد عليه بالمراحل التي اتخذها الرسول- صلى الله علية وسلم - في بناء الدولة الإسلامية، حيث انتقل من الدعوة، إلى البناء، إلى الجهاد، إلى الدولة المستقرة المتحضرة المشعة على العالم نوراً وعلماً وثقافة.
وأخيراً فإن الباحث يوصي كل الدارسين الالتفات إلى آراء الحزب الواردة في منشوراته إذ أنها تشكل للباحثين في التاريخ والعلوم الأخرى مصدراً مهماً للمعلومات تتميز بدقتها وتحليلها بحيث يستطيع معها الباحثون تشكيل رأي ما حول بعض المسائل المهمة والخطيرة سواء في حياة الدول أو في حياة المجتمعات.
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