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 شكر و تقدیر
 

 ، المدرس في جامعة اوآسفورددوك،یموند را البروفسور إلى شكري بشكل رئيسي         أقدم
 األساسيمن انشغاله بعمله  بالرغم واألوسط،  مواصلته المبدعة للسالم في الشرق حيث ان

وقد آان لشجاعته في حل .  آانت مصدر الهام بالنسبة لي،آرئيس قسم للكيمياء الحيویة في العالم
 في ألرادتهوآان .  خارج الصندوقأفكر مشجعا لي آي أثراقضایا المياه عبر تكنولوجيا التحلية 

ي الثقة آي احذو حذوه من خالل  في لندن ما منحناألعالممخاطبة قضایا عسيرة من خالل وسائل 
.آتابي هذا  

 
 واإلسرائيليين واألوروبيين واألمریكيين من العرب أصدقائي إلى   آما ارغب بتوجيه شكري        

.  الحقائق السياسية والثقافية الراهنة بشكل واضحأرى فكل واحد منكم ساعدني آي والفلسطينيين،
 حدید فرید إلى شكري الخاص وأوجه. اب وبطرق مختلفةوهكذا فان آل منكم قد ساهم في هذا الكت

.الذي زودني بمالحظاته االیجابية خالل مرحلة حرجة من مراحل تطویر هذا الكتاب  
 

لين  شكرهم على وجه الخصوص آل من البروفيسور أود الذین اآلخرین األشخاص   ومن بين     
  زینثال، باتریك فرینش، فرید حدید باول رو ، روبرت داي،ماهونباول دویال، أشرف السعيد، 

  حيث ان آل واحد منهم قد ساعد في تطویر افكاري و آتاباتي.وبينا اسبن
 

لجو ج العدید من الجنود المجهولين الذین یعملون آباحثين في شبكة إلى تقدیري  أوجه   و          
یوميا  ساعة24 الذین انجزوا شبكة معلومات جيده بالنسبة لي و على   Google 

فلقد قمت بكتابة هذا الكتاب متنقلة في عدة مدن بحكم . السنة مدار وعلى . أیام في األسبوع7 ،
  طبيعة عملي مستخدمة جهاز الكمبيوتر المحمول

.  بترف مكتبة تقدیریة آبيرةفلم احظى دوما.  Powerbook G4  
ووفرت علي عناء . التقليدیة معلومات اليكترونية توازي المكتبة بمكتبة قد زودتني لجو ج إن إال

.ودائما ما وجدت في بحوثهم الشمولية والحيادیة. البحث  
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ةاستهالل  
 
 

فانا لست .  من المؤهالت المعتادة المطلوبة لكتابة آتاب في السياسة الطبيعيةا        ال املك أی
في عام  فقد قمت.ت الدوليةبدبلوماسية وال بسياسية لكني على أیة حال أحظى بخبرة في العالقا

، و آرئيسة لشرآة اتصاالت    باألقمار االصطناعية، بترأس جهود دولية توجت بتوقيع 1987
 دولة على معاهدة تسمح لألقمار الصناعية تزوید خدمة اتصاالت متنقلة داخل أراضي تلك 183
 دولة 175 بتوقيع ، ترأست جهدا مماثال توج1992وبعد ذلك بخمسة سنوات، أي في عام . الدول

في بدایة .  على معاهدة تسمح بالبث الرقمي للرادیو عبر األقمار الصناعية داخل حدود أراضيهم
األمر، قال لي الناس بأنه سيكون من المستحيل تحقيق تلك اإلنجازات وذلك الن البث باألقمار 

ن لتحقيق فوائد ملموسة الصناعية هو تحدي للسيادة الوطنية، إال إنني وجدت أن اهتمام الناس آا
.والموسيقى الرقمية) الخلوي(آالهواتف النقالة  

 
 

رائعة، وبالواقع برغم        ولقد   قمت منذ ما یقارب العشرین عاما برسم تصورات لمشاریع دولية
فقد جلبت تلك المشاریع أطباق االتصاالت      . آل المعضالت فان هذه التصورات أصبحت حقائق

جعل جهاز تحدید إلى ةباإلضاف  PanAmSat (    الصغيرة إلى آافة بلدان العالم   
تلك و قد جلبت .في متناول اليد ) اس. بي.الطائر الرنان جي(المواقع العالمي و المعروف بأسم 

)وورلد سباس(  قنوات التعليم عن بعد لقارة أسيا عبر شرآةالمشاریع أیضا  
   باإلضافة إلى  مدینة تيمبوآتو األفریقية من التلفونات المربوطة باألقمار االصطناعية إلى

ومن المشاریع األخرى، مشروع اختراع دواء لفتح األوعية الدمویة  ). ستاردجو ل(خالل شرآة 
الموت او لزراعة األعضاء أو بترها بسبب انسداد األوعية والذي بدونه یعرض الناس إلى  

.يالوالتي تجعل من إجراء العمليات الجراحية أمرا مستح  
Remodulin  یستخدم اليوم في أرجاء المعمورة من بولندا یسمى  هذا الدواء والذي   

ولهذا وانطالقا من هذا المفهوم العملي . إلى فلسطين ومن إسرائيل إلى والیة ایلينوي األمریكية
.والتنفيذ الناجح فاني أطالب بحق تقدیم حل للمشكلة المستمرة للسالم في الشرق األوسط  

 
 

الحل آان وما یزال موجود دائما أمام أعيننا لكنه :  إن هذا الحل ال یتطلب اختراعا أو اآتشافا       
.موجود في مكان ال ینظر إليه احد أال وهو دستور الوالیات المتحدة األمریكية  

للكونغرس الحق في إضافة " فالمادة الرابعة من الفصل الثالث من الدستور األمریكي تعلن أن
 إسرائيل و يولهذا فاني اقترح بان یطلب شعب. " باإلجماع تأخرى لالتحاد عبرا لتصویوالیات 

 51 الوالیة - إلى الوالیات المتحدة آوالیتين أمریكيتينأراضيهمفلسطين من الكونغرس انضمام 
واني آلي ثقة بان الكونغرس سيوافق على هذه المطالب لما فيه إزالة خطر عدم . 52والوالیة 
.ر و الذي یشبه برميال من البارود یهدد حياة األمریكييناالستقرا  

 
ار ضحك ثه الشرق االوسط ستبدو واضحة للبعض وميا ن هذه القطعة المفقودة من لغز احج      

 مثل دعاة –وسياتي الكثير من المنتقدین من تلك الدوائر التي یهددها االتحاد مع امریكا . لالخرین
 الوسطاء من اعضاء السلك ويل ودعاة القومية المستقلة في فلسطين القومية المستقلة في اسرائ
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هم یفهمون منطقيا بان ا النضمام مع امریكا لن یقلل ف. الدبلوماسي الداعين الى القومية المستقلة
اال ان المنطق یمكن ان یقنع بعض المدمنين بالتخلي عن .  مراآزهممن امنهم اومنمن اهميتهم او

ء الذین قضوا عمرهم یتعاطون مخدر القومية المستقلة فانهم سيجدون التخلي  عاداتهم ، اما هؤال
.عنها امر یصعب تحمله  

 
 

 هنالك فيالق العقول الشابة والمتحررة والتي تتوجع من حماقة ارسالها اخرى،   من ناحية      
ئيلي وهم ینظرون فالى ماذا سيتطلع الشباب االسرا. داخل المتاهة الجغرافية السياسية مدى الحياة

الى انفسهم والى اوالدهم واحفادهم وهم یسبحون في بحر من العداوة التي ال تقل مرارة عن 
  ؟1948العداوة التي احاطت باجدادهم من قبل عام 

 دولة بانتوستان دولة، شعب بال :التاليةاذا سيتامل الشباب الفلسطيني من وراء خيارات الحياة م 
 االضطهاد او االنتحار؟

فهو الحل الوحيد الذي .  سيرى جبل االلفية هذا ان االتحاد مع امریكا هو مثل فكرة حان موعدها
 آمواطنين بفخر وامنان العيش . سيمكن االسرئيليين والفلسطينيين من الفوز في لعبة الحياة

ين  اسرائيل وفلسطين الجدیدتين هو طریق التقدم وهو الورقة الرابحة من بتيامریكيين في والی
.الورقات االخرى  

 
 

لكم حریة التفكير ف.هذا الكتاب موجه بشكل اساسي الى شباب اسرائيل وفلسطين وامریكاو       
تحدثوا مع . تطبيق نجمتين للسالمباخرجوا الى الشوارع بشكل سلمي وطالبوا . والحياة امامكم

 واصروا على  االننهاوقفوا آل ما تعملو. قادتكم باسلوب مقنع وادعوهم الى نجمتين للسالم
.نجمتين للسالم  
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 المقدمة

 
ها حاليا تعود بدایتها الى آتاب الدولة اليهودیة الذي يشعنان ماساة الشرق االوسط التي       

 اال ان الكثير من االسباب التي ذآرها هيرتزل قد تم نسيها هذه 1896يودور هيرتزل عام ثاصدره 
: قراءة موجزة لما آتبه هيرتزلوهنا اقدم. االیام  

 
وهذا ما یتجلى في . ل البشر في القاء االخطاء على االخرینيان السبب الرئيسي للتمييز هو م* 

.المجتمعات التي تصبح آبش فداء من خالل نسب الخطا الغير مستحق اليها آونها تشكل اقلية  
 

.م بالتمييز الذي ال ینتهي وفي آل مكانلو لم یكن اليهود اغلبية في مكان ما، فانهم سيحكم عليه*   
 

( وذلك الن التزاوج الداخلي . لن ینهي التمييز ابدا) ذوبان اليهود في مجتمع ما(ان االستيعاب * 
) مستوعبين(تم مقاومته دائما وسيؤدي باليهود الغير مختلطين يس) تزاوج اليهود من بعضهم فقط

.عهم من التزاوج الداخليبذلك المجتمع الى الهجرة الى اماآن ال تمن  
 

.یجب ان ال یكون االستيعاب هو الهدف ابدا وذلك النه یستلزم تضحية ذاتية لحضارة جميلة*   
 

في فلسطين او االرجنتين او أي مكان ) دولة االغلبية اليهودیة(ال یهم اذا آانت الدولة اليهودیة * 
.بينهما  

 
ولهذا یجب ان . مبنية على حقوق العمال) ال دینية(یجب ان تكون الدولة اليهودیة دولة علمانية * 

 خلفية بيضاء ى تمثل سبعة ساعات عمل یومية، علیحتوي علم الدولة على سبعة نجمات ذهبية
.لتمثل الروح النقية  

 
. ال یختلف اليهود عن باقي البشر خاصة فيما یتعلق بالطبيعة البشریة االساسيةعام،بشكل *  

 
 ذآره وعلى المئات من المناقشات فان القوة الدافعة لليهود لتاسيس    باالعتماد على ما سبق

الدولة اليهودیة قد بدات بالنمو خالل بدایات القرن العشرین وقد ساعدت القوة العاطفية 
وبذلك فشلت معظم تنبؤات . للهولوآوست على تقدیم الدعم الالزم لوالدة دولة اسرائيل الجدیدة

 مكان یشكل ایجادوبرغم ذلك فان جوهر ایمانه بامكانية .  حقيقةوتصورات هيرتزل في ان تصبح
 سيكون خاليا من التمييز ضد اليهود آون نالمكوبالطبع فان هذا ا. فيه اليهود اغلبية قد تحقق

.اليهود سيكونون في مرآز القوة ولن یكونوا عرضة لتحمل اخطاء االخرین  
 

:بتحدیدها    وفيما یلي بعض االعتبارات التي فشل هيرتزل  
 

 سيبقون عرضة للتميز لنفس االوروبيين،ان االقليات المرئية من بين اليهود مثل اليهود غير * 
.االسباب التي ادت الى ازدیاد معاداة السامية في اوروبا  
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 یهودیة في أي مكان في العالم سيكون داخل بحر من الدول المجاورة الغير ةول دان وجود* 
.ملون آكبش فداءامنطلق سيبقى اليهود عرضة للكره وسيعومن هذا ال. اليهودیة  

 
 من غير اليهود ضحایا داخل الدولة اليهودیة من جراء نسيصبح السكان األصليين والمهاجری* 

.التمييز وإلقاء الالئمة عليهم وهذا ما سيقود إلى تشكيل طابور خامس ساخط داخل الدول اليهودیة  
 

أقليات بحيث انه وبعد عقود من جهود إرساء الحقوق المدنية فان تظهر الوالیات المتحدة آأمة * 
معاداة السامية قد احتفت فعليا بالرغم من حقيقة أن اآبر نسبة من السكان اليهود في العالم موجود 

.في أمریكا  
 
 

نه واعتقد ا.  الوالیات المتحدة اليومالتي تشكلاعتقد بان هيرتزل آان سيبهر بامة االقليات          
آان سيتصور الدولة اليهودیة آانها عضوا في االتحاد االمریكي مثلها مثل والیة یوتاه على سبيل 

لدي ایمان قوي بان ذلك ماآان و.  المورمنالمثال، والتي تم تصورها لتكون مالذا امنا لطائفة 
ریكية تقاتل سيفعله هيرتزل خاصة اذا تخيلنا االلم الذي سيشعر به لرؤیة دولة اسرائيل الغير ام

ان هيرتزل آان ليرى ان تلك الحروب جيدة لبناء . اعدائها في الداخل والخارج وبصورة مستمرة
.الهویة االسرائيلية ولكنها ستكون سيئة لبناء نوعية حياة جيدة لليهود  

 
 

بع  وبالط. ان الوضع االسرائيلي اليوم ال یشكل الحل االفضل لمشكلة معاداة السامية العتيقة       
. فان االمور االن احسن بكثير مما آانت عليه في الماضي عندما لم یكن اليهود یعيشون آاغلبية

 بشكل مباشر وبصورة تنعكس عليهم باستمرارو لكن الوضع الراهن یدمر نوعية الحياة اليهودیة
الم، اال لقد آان تصور هيرتزل السرائيل ان تكون نموذجا للع. سببين لمحنة جيرانهم الفلسطينيينمآ

لكن هنالك طریقة افضل من . ان العالم اليوم یربط آلمة اسرائيل بالدبابات والبلدوزرات العسكریة
.ذلك بالتاآيد  

 
 

ستصبح اسرائيل في الطليعة ولن .  استبدال السيادة االسرائيلية بسيادة امریكيةل   فمن خال     
 تحيزا اقل ضد العدید من المجموعات وقد یكون هنالك. یكون هنالك خطر جسيم لمعاداة السامية

.الفرعية اليهودیة وذلك بفضل حمایة الحقوق المدنية التي یضمنها الدستور االمریكي  
وستقل حالة انعدام االمن بوجود السيادة االمریكية وستكون اسرائيل محمية من قبل الدولة العظمى 

ء من امریكا ، سوف تدرك معنى حلم فهي، آجز. بدون الحاجة الى تقدیم تنازالت واعتذارات صعبة
.هيرتزل باقامة دولة ذات اغلبية یهودیة تمثل للعام نموذجا مشرقا للحضارة والعلم والصناعة  
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 ناجحا، سياسيا –  وعلى الرغم من ان انضمام اسرائيل آوالیة امریكية یعتبر حال جغرافيا         
ن مع انضمام فلسطين ایضا الى الوالیات المتحدة اال ان هذا النجاح سيصبح وهما اذا لم یتزام

فكل الفوائد التي سيجنيها االسرائيليون من سالم وامن ونوعية الحياة الجيدة . وآوالیة جدیدة
وان آل عقيدة منطقية تدعم فكرة دولة  یكون اليهود فيها . سيجينها اقربائهم الفلسطينيون ایضا

ت تاریخية ، یجب ان توازیها في الدعم دولة فلسطينية اغلبية وتكون ذات حدود معترفة وادعاءا
.بنفس المواصفات  

 
 

  لقد عاش الشعب الفلسطيني تحت خالفة طویلة من قبل الحكام االجانب لذلك فان طموحمهم      
خلوا آمهاجرین الى دفمعظم البشر الذین . بالسيادة على ارضهم هو طموح نبيل وله ما یبرره

ا قد عانوا من نفس االضطهاد وقد آان ذلك االضطهاد سياسيا في بعض الشواطئ امریكا آانو
يا او اقتصادیا في احيان اخرى وسواء اآان هذا االضطهاد قد جاء من ظلم العثمانيين قاالحيان وعر

 .يبقى یرن بوضوحساو قساوة الكنيسة او احدى الطوائف المتغطرسة فان جرس الطموح بالحریة 
 یحصى من الطوائف العرشية والدینية وجماعات اقتصادیة واجتماعية لقد زودت امریكا عدد ال

وقد . بالحياة المستقلة وذلك عبر منحهم حریة االنضمام وحریة العبادة وحریة التعلم وحریة الكسب
آان من بين تلك الجماعات العدید من الفلسطينيين الذین وصلوا شواطئ امریكا آمهاجرین ناجين 

.االضطهاد ليبدأوا حياة جدیدة في امریكابحياتهم من الظلم و  
 
 

لكن مسالة الطموحات الفلسطينية تذهب الى ابعد مما طمحت اليه تلك الجماعات والتي           
فما یزال معظم الفلسطينيين . وجدت في تشكيلها مجتمعات جدیدة داخل الخمسين والیة مایرضيها

آما انه ليس هنالك رغبة وال احتمال الزالة . ایعيشون في ارض ابائهم واجدادهم او بالقرب منه
ولو تم عمل ذلك فانه سيتعارض مع تحذیر هيرتزل من التخلي عن . الشعب الفلسطيني من وطنه

اال انها تنمو بجمال خاص لو ترآت في  ،فقد تنقل نبتة الحضارة من مكانها. لةميالثقافات الج
نموذجية الیجاد حياة آریمة للفلسطينيين اال وعلى ایة حال فان هنالك طریقة . موطنها االصلي

.وهي منحهم السيادة االمریكية على ارضهم آوالیة جدیدة تسمى الوالیة الفلسطينية االمریكية  
 
 

 تماما مثل حياة اخوانهم آریمة، الى الوالیات المتحدة سيمنحهم حياة ن   ان انضمام الفلسطيني    
فضال على ان انهم سيجنون ثمار العيش بكرامة داخل . یكاواخواتهم التي یعيشونها االن في امر

.ارضهم، ارض اجدادهم الجميلة  
ا یرید ملكن .  بالنسبة لالنسان العادية قليلمية ذات اه تعتبرالتفصيالت البروقراطية للسيادة ان    

  هل ساحظى باحترام متساوي آمواطن في بلدي؟:هو معرفته يالفلسطين
والعمل والتعلم في أي مكان اریده داخل وطني؟  هل ساتمكن من السفر   

 هل سيتضمن بلدي االرض التي ولد فيها ابي وجدي؟
 

واقولها باقصى قوة ممكنة نعم لوالیة . وبصوت مدوي   ان الجواب على آل تلك االسئلة هو نعم    
 ایضا وفي هذا ا لوقت. الوسطالقد تم تقدیم عرض موجز للوضع في الشرق . فلسطين االمریكية

نجمتين من اجل . جمتينن حل ذاوانا اقترح بدال من ذلك .  دولتينانجد ان الناس یتحدثون عن حل ذ
 ووالیة 51 والیة رقم جدیدتين،فعندما ترحب امریكا بانضمام اسرائيل وفلسطين آوالیتني . السالم
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سالم واالزدهار في اء الخعندها سيتحقق الحلم القدیم بار. ، لتصبحا ضمن االتحاد االمریكي52رقم 
 ليضم امریكا حياآتهارض اللبن والعسل وسيصفق العالم للعلم االمریكي الجدید بعد ان تعيد 

وسيظهر الشرق االوسط على منصة العالم آمنطقة لالستقرار والتفاهم وستقل . النجمتين الجدیدتين
السرائيليين والفلسطينيين وسينظر الرجال والنساء الى ا. بذلك حدة التوتر التي نراها في آل مكان

.الجدد لهملمواطنيهم  النضمام ا االمریكيون بفخر یستحقونهىبنظرة اعجاب وسيحظ  
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 الفصل االول
 

 المشكلة 
 
 

لقد أبطلت عملية ا لسالم نفسها :"في مقابلة مع مجلة ماآنيل نيوز قالت حنان عشراوي         
 بأي جدول ولم یتم تنفيذ أي د لم یتم التوصل إلى اتفاق واحد بشكل آامل ولم یتم التقيبنفسها آونه

آان هنالك مساومات وتاخيرات وتاجيالت متواصلة دائما، وفي . تعهد في ميعاده و بشكل آامل
أثناء ذلك تقوم إسرائيل بضم المزید من األراضي ومصادرة أراضي أآثر وأآثر وبناء المزید من 

.  لكن یجب معالجة أسباب ا لصراع1967نرید استرجاع أرضنا التي احتلت عام ... مراتالمستع
ذلك . فالقدس ال بد أن تعود، والالجئين لهم حق العودة، ال یمكن حرمانهم من حمایة القانون

ليهم عآيف یعقل انه عندما یتعلق األمر بالفلسطينيين فيجب . القانون الذي یحمي أناس آخرین
یجب ...  تلك الحقوق ویجبروا على التوقيع على اتفاق ال یؤدي إال إلى صراع أخر؟التخلي عن

. ترجمة المصالح األمریكية الطویلة األمد إلى نظرة استراتيجية مسئولة وعادلة بما یقتضيه السالم
فإما أن یكون هنالك مسؤولية وشجاعة لخلق سالم عادل و إال فلن نقبل بان نعاقب بسبب عملية 

  ".م القاسية والغير عادلة والتي ستهيئ األرض لصراع دائمالسال
 
 

  تخيل خارطة العالم وقد رسمت بحيث تظهر مساحة آل دولة بحسب التغطية اإلخباریة لها،        
فما هو سبب اهتمام .  أن الشرق األوسط یحتل على األغلب نصف مساحة الكرة األرضيةدستج

.سط؟وسائل األعالم بمنطقة الشرق األو  
إن معظم العنف في العالم یقع في الشرق األوسط وبالطبع فان العنف یلفت انتباه الجماهير : أوال
.دائما  
.حدث في إحدى أراضيهم المقدسةیاهتمام المسلمون والمسيحيون واليهود لما : ثانيا  
ك قد یؤثر وقوع الشرق األوسط على مفترق طرق بين أوروبا واسيا وأفریقيا، فما یحدث هنال: ثالثا

.على مناطق شاسعة من العالم  
 

، أي الصراع "الصراع التام“         یبقى الشرق األوسط محورا ألخبار العالم آونه یملك صفات 
فعباءة التاریخ تلبسها جماعتين من البشر ذوي حقوق  .الذي ال ینتهي بسبب توفر أسباب استمراره

.أن ال یولد صراعا؟فكيف لذلك . متداخلة على قطعة جغرافية واحدة  
 آل طرف یملك مصادرا ضخمة یستخدمها خارج األراضي المتنازع عليها فكيف للصراع أن یخمد 

 ناره بنفسه؟
 و قد وظف المتحاربون مظاهرا دینية تمثل وآأنها ساحة قتال مانعة أي جيوش أجنبية من التدخل 

.لوقف ذلك القتال، فكيف للصراع أن ینتهي؟  
نهایة  الم في الشرق األوسط یكمن في التخلي عن األسباب ا لتي تغذي حرب ال إن حل مشكلة الس

.  لها  
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 التواریخ المتداخلة

 
 

         تقرأ شعوب الشرق األوسط، باإلضافة إلى األشخاص المهتمين في آل مكان، آتب         
تنتاجات مختلفة  من نفس الكتاب فإنهم یخرجون باسنوحتى هؤالء الذین یقرأو. تاریخ مختلفة

.حول معنى الغموض الذي یطرحه المحررون األذآياء لتجسير المالحظات الهامشية لنص قدیم  
و بدال من ذلك نجد آن . فال یوجد هنالك سجل للحقيقة التاریخية والحالية یحظى باإلجماع العام

حقيقة الخاصة مجموعات مختلفة من البشر تنظر على نفس البقعة الجغرافية و تردها الى آتب ال
".یجب أن نقاتل من اجل ممتلكاتنا"بهم و من ثم یرددوا بصوت عالي  

 فعندما نجد أن هنالك قطعة جغرافية واحدة تنسب ملكيتها من خالل الكتب المختلفة الى شعوب 
 فأن النزاع یصبح امرا حتمي ال ،"القوة تصنع الحق"مختلفة، و عندما یقول محررو تلك الكتب أن 

. منذ أالف السنينالحالیه و ذلك ما آان عليه ایمكن تفاد  
 

     
فشعوب . كلة التواریخ المتعارضة الن ید الوقت تكتب بدون إن تفكر في المستقبلتبرز مش          

جرفتها األرض خارجها وأعادتها إليها، وشعوب منحت أفضل األراضي ومن ثم دفعوا إلى 
لكن عندما یكتب الوقت بصورة انتقائية فان . احاشيتها، وشعوب منحت سلطانا فأظهرت تعصب

فمجرى األحداث محفور في ميمات البشر وطوق األخالق الساآن . آليشيهات الوقت لن تضيع أبدا
ویصرخ الّكتاب والسياسيون والقادة وعامة الناس من . في روح البشر یصرخ مطالبا بالعقالنية

د الوقت والناس تقبض على رسغها ویدها وآتفها ولهذا تناضل الجماهير لكي تتحكم بي. اجل العدل
. وتطالبها بان تكتب بشكل ینسجم مع آتب التاریخ  

 
إي آتاب تاریخ :    لكن الوقت یضحك ویقول بينما یده تستمر بالخربشة وبشكل أوسع من قبل

 تتحدث عنه؟
 على مدى  ليس من المستحيل آتابة شيء یتماشى مع العدید من القصص المتصارعة التي آتبها

.قرون مؤلفون موهوبون إال إنهم ليسوا ذوي بصيرة  
و إن اهللا وحده یعلم االما سيؤول الوقت بشكل نهائي، ومن المؤآد أن أنبياء اهللا أیضا قد نقلوا لنا 

.فالمعضلة هي نحن البشر سيئي الحظ الذین منحنا أشياء مشوشة بشكل فظيع. هذه الرسالة أیضا  
 
 

حول السيادةاالدعاءات المتضاربة   
 
 

   لن یكون هنالك سالم طالما وجدت مشكلة السيادة على القدس واالراضي التي حولها والتي      
.  فمن المستحيل ان یقوم شخصان او اآثر بقيادة سيارة واحدة.المتضاربةتظهر من آتب التاریخ 

 هو –بالقدس  وهي االراضي المحيطة – من االرض ا جزءان:وهذا هو لب صراع الشرق االوسط
.موضع ادعاءات متصارعة على السيادة  
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   ان االدعاء االسرائيلي بالسيادة على القدس له قوة القانون آما صار بتقسيم حدود اسرائيل عام 
 ویتمتع غزة، وله ایضا ما یدعمه من قوة عسكریة متواجدة في الضفة الغربية وقطاع ،1948

االنجيلي وثقل قرن من التطور وبتعاطف عالمي لجهودها في االدعاء االسرائيلي ایضا بثقل التاریخ 
اما االدعاء الفلسطيني بالسيادة فهو ینبع من حقيقة الوجود التاریخي لهم على تلك . تحقيق االمن

ویستند هذا االدعاء .  اقدم بكثير من تفویضات االمم المتحدةسلفت،االرض والذي یمتد الى قرون 
آما یدعم ذلك ایضا . دة مالیين من الفلسطينيين داخل االراضي المحتلةعلى الوجود القوي حاليا لع

 القانون الدولي الحدیث الذي یعترف بحق تقریر مصيرهم وتعاطف العالم معهم لمسعاهم في تحقيق 
.حریتهم في ظل حالة الحصار التي یعيشونها  

 
 

لبشر منحتا سيادة على    ان اساس مشكلة الشرق االوسط هي وجود مجموعتين مختلفتين من ا  
وبامكان شخص ما ان یجادل في تفاصيل من هي الجهة التي لها . جزء اقل او اآثر من ارض واحدة
اال ان مثل تلك المجادالت لن تفضي ابدا الى اقناع هؤالء الذین . الحق بالسيادة اآثر من غيرها

.ة بما یؤمنوا به بقونوالبشر بطبيعتهم یتمسكو. یؤمنوا باالدعاء االخر من السيادة  
 
 
   ومن بين تلك االدعاءات المتنافسة بتدفق الوقود الذي یبقى على نار الكره مشتعلة في الشرق  

 فالسيادة تتضمن الحق باصدار القوانين وتنفيذها وهكذا فان سيادة اسرائيل على االرض :االوسط
ق التي یسيطر عليها  الفلسطينيين وآذلك الحال في المناطظستؤدي الى اصدار قوانين تغي

.  حيث ستؤدي افعال او اقوال الفلسطينيين الى اشعال النار في العواطف االسرائيليةالفلسطينيون،
د شتوهكذا ال یوجد سيادة واحدة تتمتع باالحترام والمشارآة من آال الجانبين وبناء على ذلك ت

.المعرآة بينهم باستمرار  
 
 

 االوهام
   

 
* آما ان الميمات. تضحي احد تفسيرات الواقع بنفسها لصالح تفسير اخر   ليس من المنطقي ان  

ال النشوء یستحسن زهر البنفسج المنكمش على  .مثل الجينات یمكنها االستمرار بشكل غير عادي
.تفسه وال التاریخ یستحسن ا لثقافات المنزویة  

  
 

ا آذلك فلن یكون هنالك نزاع في لكن االسرائيليين والفلسطينيين ليسوا من النوع الخجول ولو آانو
فبدال من ذلك نحن نتكلم عن اناس عظام متشبثين بحقائق صعبة ومتضربة تنبثق . الشرق االوسط

.من النص الغامض للتاریخ  
 
( واما النهج المتمثل یسيادتين .  حل جوهر المشكلةفي  سيفشل التقسيم الجغرافي ایضا     

وفي الحقيقة فان القدس . یش سلمي فما هو اال وهمتعيشان جنبا الى جنب وبتعا) دولتين
                                                           

 . جمع ميم و هي فكرة یتم انتقالها من شخص الى اخر :الميمات*  
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وضواحيها یشكالن بيئة واحدة ال یمكن تجزیئها ونسيجا متشابك لمجتمع مهجن ال یمكن تحليل 
اخذ ما یمكن اخذه مدرآا ان ذلك یوفي مثل هذه المواقف فان الكيان االضعف . قواعد أي منهما

دمة، اما الكيان االقوى فيربت على آتفيه معتقدا ان یمنحه موطئ قدم لكي یاخذ اآثر في المرة القا
ي حاآته خيوط ذ الثوبهالكن بدال من ذلك ستجد على الفور تقریبا ان خيوط . مشكلته قد حلت
.ت باالنحالل من قطبها الغير طبيعيةأسخيفة قد بد  

   
 
لوم على المشاآل  الشباب من ابناء الدولة المقطعة االوصال والمنهارة اقتصادیا بالي  وسيلق   

 وهذا حدودهم،حدوث حالة اهتياج لتغير ينتظروا التي خلفها التوزیع الجائر للحدود الجغرافية وس
اما . هذه حدودك"ما یتوقع حدوثه آي یحصلوا على نتائج بدال من العمل ضمن مصادر هزیلة لمبدأ 

.ب الصراع وبهذا یكون الطرفان قد خسرا جيال جدیدا بسب!"ان تاخذها او تترآها   
 
 
واالن وبوجود .   ان مشكلة الشرق االوسط هي تشابك تواریخ متضادة حول قطعة ارض واحدة    

وبوجود . سلطة اسرائيلية تضع القوانين فانه یتحتم على الفلسطينيين القتال آي یقرروا مصيرهم
. سيطرة االخرشعبين متساویين في عدد السكان والصمود بكبریاء فانه یستحيل ان یذعن احدهما ل

متجاورتين ما هو اال خرافة ) دولتين(آما ان الحل الشائع حاليا لهذه المشكلة وهو تحقيق سيادتين 
وایة مراوغة حول هذه الحقيقة . حيث ان طبيعة االرض الموجود  ال تقبل اال بسيادة واحدة عليها

انتوستانت ستكون دولة فدولة فلسطين مثال ، والتي ستكون على شكل ب. ستزول خالل فترة وجيزة
مختلفة اقتصادیا ومهانة سياسيا بسبب غطرسة الجار االسرائيلي ، وبعدها بسنتين ستندلع 

انتفاضة جدیدة لكن هذه المرة ستكون انتفاضة اطول واقوى ومزودة باسلحة توفرها لهم دولتهم 
.المقطعة االوصال  

 
 

اال اننا ینبغي علينا ان نكون مثل . نونةهنالك مخرجا من متاهة سياسات الشرق االوسط المج     
. شخصية ایدون ابوت في روایة االرض المنبسطة، والذي نظر الى حل ثالثي االبعاد لهروبه

وبامكاننا نحن ایجاد الحل الدائم والذي یستجيب السالم والفخر للشرق االوسط وذلك عن طریق 
هي بوابة النجاة هذه . لمقدسة الواحدةالتفكير من خارج صندوق الدولتين والشعبين على االرض ا

.دخل اليها االننة والتي سيالغير مرئ  
 
 
 

 التدخل األمریكي
 
 

         بامكان أمریكا أن تحل عقدة السالم في الشرق األوسط ولكن ليس عن طریق المساعدة 
من تلك العسكریة أو الرشاوى االقتصادیة أو الصور التذآاریة الجتماعات القمة، فلم تفلح أي 

األدوات بالسابق وال یوجد سبب لتوقع نجاحها في المستقبل ولم تتطرق أي واحدة من تلك األدوات 
.للسبب الرئيسي للمشكلة وهو وجود سيادتين متنافستين على ارض واحدة  
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لكن عبر التاریخ لم تستطع أي إمبراطوریة .           تستخدم القوة العسكریة لتحقيق إذعان ساحق
طبعا قد ینحني هؤالء لبعض الوقت آشجرة تنحني فطریا .  من إذعان اليهود أو الفلسطينيينجبارة

إن . لم تستطع أیة عاصفة هوجاء من مسح الشجر عن الوجودو رغم ذلك . لتتجنب عاصفة قویة
.الشجر آالشعب المظلوم ینثر بذوره بعيدا ویعيد إطالق جذوره ویزهر حالما تسنح له الفرصة  

عدة العسكریة األمریكية تستطيع أن تحدث تغييرا بان تزیل تهدیدا سطحيا، لكن الطموح  إن المسا
فجذور الشعب الفلسطيني تمتد داخل األرض بعمق . الفلسطيني على أیة حال ليس طموحا ضحال
 ، وتقاس قوة جذورهم بعمق واتساع نواميس حضارتهم،آعمق السنوات التي عاشوها في أرضهم

. تقاليدهم لتبسط راحتها فوق آل شكل من أشكال الحياةوتنتشر العدید من  
 
 

جدي في تحقيق تغير دائم رغم ت         أیضا فان اإلغراءات المالية بتقدیم المليارات العدیدة لن    
بال شك فان المساعدات المالية هي المحرك األساسي . أثرها على القادة وأصحاب رؤوس األموال

 بعامة الناس  یتعلقا فيماام.ن ذوي الصالحيات للتوقيع على اتفاقيات نبيلةلدفع المبعوثين السياسيي
فان الدوالرات بأفضل حالتها ستكون شيئا غير ملموسا وفي أسوأ حاالتها ستكون تسليما للدخول 

فالجزار ال یدفع ماال إال . فهل یدفع لك الجزار ماال لتأخذ قطعة من اللحم؟ بالطبع ال. في اتفاق سيئ
.زیل له القمامة من محلهلمن ی  

 
 

         هنالك نظریة مضحكة تنتشر بين الدبلوماسيين وهي أن إزالة المشاآل السياسية تتم بإقناع 
القادة على أن یساوموا، ولقد نجحت هذه النظریة في عهد بسمارك عندما آان الملوك یحكمون 

. ن الجماهير لم تعد تسلم ارادتها للملك نوعا ما الابدو مضحكی  ذلكبالمطلق، أما في أیامنا هذه فان
  بهفاليوم وحينما یعقد زعيما اتفاقا مع زعيم اخر فان آل منهما یتمنى تسویق االتفاق ليرضي

وقد ینجحون احيانا ، خاصة اذا تعلق االتفاق بقضية لسيت ذات اهمية ، مثل اتفاقية القيود . الشعب
اما اذا تعلق االتفاق بسيادة . ل العشرین سنة القادمةالمفروضة على انبعاثات البيوت الزجاجية خال

ها مساومات القادة تعني الكثير للشعب الذي عرض مستقبله فيالشعب فان تلك االیام والتي آانت 
. فالشعب الساخط سيستمر بالمطالبة بما یؤمن انه الحق.للخطر قد ولت منذ عهد بعيد  

 
 

المكوآية ميع القمم الدبلوماسية والرحالت الدبلوماسية    ولهذا فانه ليس مستغربا ان تفشل ج    
فتلك الجهود .  آل ما تشاء ان تسمية دبلوماسية في تحقيق السالم في الشرق االوسطو روح

الدبلوماسية تتجاوز على جوهر المشكلة وهو وجود سيادتين متصارعتين على بقعة جغرافية 
 القناع القادة السياسيين لكل شعب للمساومة ىسعوبدال من حل المشكلة فان تلك الجهود ت. واحدة

فالشعب یشعر بالم . وحتى اذا وافق الزعماء فان شعوبهم ترفض ذلك االتفاق. على نطاق سيادتهم
. ام سيادتين متنافستين داخل قطعة جغرافية واحدةقحاالف من عواقب بواطن االمور لمحاولة ا

 غير مهتمين بالتفاصيل واما لعدم اما النهمقاط الوعرة تبریر هذه النبویقوم القادة والدبلوماسيون 
. لشغفهم بتحقيق نجاح ظاهرووجود وقت آافي لهم ا  

 



 17

آما ان القانون الدولي یتغير للتعرف .   والحقيقة هي اننا نعيش االن في عصر حقوق االنسان    
. على مكانة االفراد والجماعات الكبيرة  
قایضته والتفاوض عليه بعد اليوم على النمط الذي اتبعته القوى فمصير الشعوب العظيمة ال یمكن م
 بالتالي وبينما نجد ان صور اجتماعات القمة هي محط اهتمام و.االوروبية بتقسيم افریقيا فيما بينها

 ان تلك القمم قد فشلت بكل معنى الكلمة في التطرق الى المشاآل نجد. آبير لوسائل االعالم
.طالرئيسية للشرق االوس  

 االعظم من الشعبين الفلسطيني واالسرائيلي حتى نضمن دان أي حل یجب ان یكون منطقيا للسوا
ومن المستحيل ان ینجح مثل ذلك الحل اذا تم تقييده بحكومتين ذات سيادتين منفصلتين . نجاحه

.على قطعة ارض مغيرة  
 
 

تطلب ی هذا الحل الفلسطيني،و   ان امریكا لدیها الحل لتقدمه مباشرة الى الشعبين االسرائيلي 
وبعد تلك . لشجاعة من جانب امریكا والدراسة الدقيقة من جانب االسرائيليين والفلسطينيينا

يف وفيما یلي اقدم لكم آ. مة الناس باعتماد هذا الحلاالدراسة ستكون الفوائد جلية بحيث یطالب ع
  :المشكلةدأ بتنفيذ حل تلك ستقوم امریكا بالتوقف عن المساهمة بمشكلة الشرق االوسط وتب

 
 

االعالن بدعوة ا سرائيل وفلسطين لالنضمام الى االتحاد الفدرالي العظيم باعتبارهما الوالیتين * 
.52 و 51  

 
وضع شروط منطقية واعطائهما ضمانات ذات معنى لدخولهما الى االتحاد االمریكي الذي سيبدد * 

.المخاوف والهموم الرئيسية لكل منهما  
 

جيه وزارة الخارجية االمریكية للعمل بعنایة مع العالم العربي واالتحاد االوروبي واالطراف تو* 
. وذلك لتصحيح المفاهيم الغير دقيقة بسرعةالمتحدة،المعنية االخرى وبخاصة االمم   

 
 

 في  لكن.   قد یقول البعض بان ذلك تدخال امریكيا آبيرا بل وآبيرا جدا في الشرق االوسط   
 وانه وبفعل اهميتها الصادقة للمسيحيين االمریكي، ال یوجد هنالك خيار لتقليل التدخل قةالحقي

 یمكن  ال وبفضل قيمة استراتيجيتها الجغرافية السياسية فان امریكا،واليهود والمسلمين في امریكا
ببة  فترددها المتقيح یغذي االرهاب آما یغذي الجرح المفتوح البكتریا المس.لها ان ال تتدخل

.للمرض  
 
 

وان عدم التدخل هو عبارة عن .  هي مثل اب طاعن بالسن وابنهاالوسط وامریكا   ان الشرق   
وحتى لو تحسنت صحة االبوین .  الن االبن البار ال یمكنه اال االهتمام بصحة ابویهزائف،خيار 

 ینكر ان فمن. لبرهة من الزمن فان عواطف االبن تتحرك فور تعرض االب لوعكة صحية ثانية
االم الطاعن بالسن للعيش في بيت االبن؟/  هو احضار االبعمليا، فعله،الشيئ الصواب الذي یجب   

 في مثل هذه المواقف غالبا ما تعود الى سابق عهدها ولربما یعمر االب لسنوات آثيرة ان الصحة
.من المرح المتبادل عبر الرعایة واالهتمام الجيدین  
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سبت فيما اذا آان یجب او ال یجب على امریكا التدخل بالشرق لي ان المشكلة ،القولخالصة           
فامریكا متدخلة في الشرق االوسط بصورة حتمية ال یمكن . بل المشكلة هي آيف تتدخل. االوسط
حيث ان االسلحة . وقد آان تدخلها لحد االن ذا نية حسنة ولكنه بالكامل مختل وظيفيا. تجنبها

اآثر مما تستخدم ) ضد الفلسطينيين(عة السرائيل تستخدم داخل الحدود الفلسطينية االمریكية المبا
 في عيون قادة ألفي حين نرى ان وميض المساعدات المالية االمریكية یتأل. ضد الجيوش االجنية

فالدبلوماسية االمریكية تقدم تسلية . دول الشرق االوسط لتحجب عنهم رؤیة المشاآل االساسية
انها مثل افيون وسائل االعالم والتي بمجرد ان یزول سحرها تجد جوع سياستها عظيمة اال 

.عنف اآثر من أي وقت مضىبالواقعية یصب غضبه   
 
 

 یعالج االمریكي، تدخال سنة من البدایات الخاطئة الیجاد شكل جدید للتدخل 50   لقد أن االوان بعد 
وسنتحول الى . لى منطقة جغرافية واحدةبنجاح المشكلة االساسية المتمثلة بوجود سيادتين ع
.توضيح هذا الحل في الصفحات المقبلة من هذا الكتاب  

 
 

 أثار الفشل
 
 

ماذا سيحدث؟ !  الوضع الموجود االن في الشرق االوسط لخمسين سنة قادمةان یستمر تخيل       
 او عقدین من  وفي غضون عقد،سرائيل تقوم اليوم وبدون تفكير بانشاء جدار فاصل حولهان اا

 بسبب نالزمن سيظهر خطر هذا الجدار وستقل في الوقت نفسه الحاجة الى العمال الفلسطينيي
لكن حينها ماذا سيكون رد الفعل عندما یصبح االرهاب امرا شائعا . *متةتلجوء اإلسرائيليين إلى األ

یعيني طرد وتزداد ضراوته؟ بالطبع سيصبح الجدار الغير منطقي مقبوال من الجميع وهذا 
ي نهر األردن وسيتم النظر إلى الدولة اليهودیة على انها الدولة االمنة قالفلسطينيين إلى شر

.الوحيدة  
 
   

بالمحصلة سيضطر العرب للتدخل عسكریا لمنع هذه الوحشية االسرائيلية ولكنهم حتما        
ن هذا الضغط أیضا لن سيهزون وسيسعون بالتالي للضغط على أمریكا و أوروبا اقتصادیا إال أ

.یكون ذا جدوى في ظل االقتصاد التكنولوجي المتقدم  
إن تراآم اإلهانات ا لناجمة عن طرد السكان من بلدهم و الهزیمة العسكریة والعجز االقتصادي آلها 

عوامل ستغذي جهود حرب الدمار، وسيقوم الرجال والنساء الفاقدین لألمل بمسح إسرائيل عن 
بایولوجية المتوفرة في السوق السوداء، وقد النوویة أوالسلحةأل ابد مستخدمينالوجود والى اآل

وفي غضون عقد أو اثنين سيصبح . ینجحون بذلك برغم فشل آل من حاول قبلهم فعل الشيء نفسه
  وستنتقل الحرب المروعة الى اوروبا وامریكا ایضا.الموت الجماعي مثل التكنولوجيا المتنقلة

                                                           
 عمل اوتوماتيكياتقنية تجعل من الشيء ی :االتمته*  
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سبتمبر 11ك، آما حدث في یوراذا آان باالمكان شل حرآة نيوف وواشنطن،دن ، الى با ریس ولن
.موت وباعداد آبيرة ولفترة تستمر لعقود من الزمنالمن من أ، فانه ال یوجد مكان بم2001  

فشل في وقف الرمال المتحرآة لسياسة الشرق االوسط فاننا نضمن ان هؤالء القابعين في ن فعندما 
  . الجحيم قاع سوف یسحبون العدید من غيرهم الى،نيطيني أي الفلسالوحل،عمق 

 
 
الشيئ  ان احد تعریفات الحماقة هي االستمرار بفعل آما.  من الواضح ان الفشل ليس خيارا    

فلقد .   آالمجنون الذي یرطم راسه بالحائط حتى یخرج له سحرا، وتوقع حدوث نتيجة مختلفةنفسه
ية والدبلوماسية جميعها وبشكل متواصل على مدار عشرات فشلت المساعدات العسكریة والمال

فالحل المتمثل بدولتين على ارض جغرافية واحدة هو عبارة عن خدعة نجح تحقيقها على . السنين
.الورق ولم تنجح ابدا على ارض الواقع رغم آل محاوالت التزویق والتجميل  

 
 
 ان األستسالم هو  لكن ال لالستسالم،بقةالسا  وانه لوقت مناسب االن لالعتراف بفشل الطرق    

لكن هنالك طریقة جدیدة وهي حل منتظم للمشكلة . فشل دائم وهو ليس بالخيار ونتائجه مرعبة جدا
.ونستطيع االن تقدیم اساسيات هذا الحل. التي تكمن بدولتين ذات سيادتين فوق ارض واحدة  
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 الفصل الثاني
 
 

 الحل
 
 

  "احدن من رؤیة ما یراه آل شخص و التفكير بما لم یفكر به إن االآتشاف یتكو" 
 

  فون جورجري من اقوال                                                                              
     

 1777 مرة منذ عام 57 وقد تم تغيير العلم .یتكون العلم األمریكي حاليا من خمسين نجمه       
 التي تكونت ة عشرة نجمة للعلم رسميا لتمثيل الوالیات الثالث13ام الذي تم فيه اعتماد وهو الع

لكن المبدأ آان واحدا دائما وهو إضافة نجمة إلى العلم آلما . ها الوالیات المتحدة األمریكيةمن
 لون  نجمة في العلم اآبر من غيرها أو لهاةال توجد أی و. أضيفت والیة جدیدة لالتحاد األمریكي

 مكان وضعها داخل العلم وهذا یعكس  في لم یتم تفضيل نجمة، ویميزها عن النجمات األخرى
.لتزام األمریكي بالمساواة بين الوالیاتالا  
 
 

هو دعوة إسرائيل وفلسطين ا أعنيه بالتأآيد و هذا بنجمتين للسالم الن ذلك مالقد عنونت آتابي       
وبهذا سيتم تغيير آل علم أمریكي ليضم . الیتين متساویتينلالنضمام إلى الوالیات المتحدة آو
فلسطين، وما هذا الجهد اللوجستيكي اال ثمنا قليال ندفعه لشرف  نجمتين جدیدتين تمثالن إسرائيل و

فكل قطبة في العلم ستعلن انه : الترحيب بانضمام األرض المقدسة إلى الوالیات المتحدة األمریكية
فلسطينيين آمواطنين أمریكيين و بالترحيب بأراضيهم بول االسرائليين والحقيق السالم بققد تم ت

.فصلة عن بعضها آوالیتين أمریكيتيننالمتساویة في الحقوق والم  
 
 

ذلك ليس با لفترة الطویلة  ان  سنة على إضافة هاواي إلى العلم األمریكي و44لقد مرت            
 حتى إن .ا لضم هاواي آي نقوم بضم إسرائيل وفلسطينلنا لنقوم بنفس اإلجراءات التي اتبعناه
مكسيكو   انضمام نيو عاما من47 آان قد جاء بعد 1959 انضمام أالسكا لالتحاد األمریكي في عام

 إلى العلم من اجل تحقيق نجمتين إلضافة اآلن و قد حان الوقت. 1912التي انضمت في عام 
.السالم  

 
 

ة األمریكيةیالوال  
 
 

 فال یوجد بلد في العلم یتكون من عدد هائل وفرید من األراضي ،أمریكا بلد فرید من نوعهإن        
وقد . التي صوتت طواعية ألجل التخلي عن سيادتها آي تصبح جزءا من السيادة األمریكية األآبر

 منع هذا االبتكار السياسي من اندالع صراع عنيف ومحتمل بين األهالي الذین قطنوا تخوم أمریكا،
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 الوحيدة التي حاولت فيها والیتين السيطرة على ارض واحدة إلى نشوب حرب المرة أدت  قدو
.أهلية أمریكية  

أليس الحال اآلن بين إسرائيل وفلسطين هو نفس الحال الذي آان یبن الجنوب والشمال إبان  لكن
متكاملة؟ أال تعد الحرب األهلية األمریكية وهو وجود سيادتين مفروضتين بقوة على وحدة جغرافية 

  حربا أهلية ؟نالمعارك المتواصلة بين االسرائليين والفلسطينيي
حل معضلة هذه الحرب األهلية عبر انضمام الشرق األوسط آكل إلى أمریكا الرغم من عدم امكانية ب
ل  إنهاء تلك الحرب وذلك بإضافة إسرائين إال انه باالمكا-آونه ال یوجد آيان واحد لكل تلك الدول –

.وفلسطين آوالیتين إلى الوالیات المتحدة األمریكية  
 
 

ن للجمهوریة األمریكية بالفوائد التي سيجنوها بنمو بلدهم عبر ولقد تنبأ األجداد المؤسس      
 الفصل الثالث من الدستور األمریكي المادة الرابعة من  وهكذا فان نص،االنضمام التطوعي لالتحاد

." الحق بإضافة والیة أخرى لالتحاد وذلك عبر التصویت باألغلبية للكونغرس: "یقول ما هو آت  
وقد اعتاد الكونغرس األمریكي على التصویت باألغلبية بعد أن یتقدم القادة والممثلون المنتخبون  

 أآثر خالل مضي و.  األمریكيدلتلك الدول أو المقاطعات بطلب للموافقة على انضمامهم إلى اإلتحا
  1. تبني هذا القرار لم یرفض الكونغرس طلبا باالنضمام إال مرة واحدة عام على200من 

 
     
صبحا والیتين أمریكيتين بسهولة وذلك بان یتقدم ممثال البلدین  تمكان إسرائيل وفلسطين أن با   

أتي هذا  یالمنتخبين بطلب إلى الكونغرس النضمام بلدیهما إلى االتحاد األمریكي ومن المؤآد أن
ویجب أن . ء بعد عقد استفتاء شعبي ومؤتمرات حزبية وجهود تثقيفية مكثفة في تلك الدولاإلجرا

 إلى رئيس مجلس النواب األمریكي، وقد یأتي في الطلب، على سبيل المثال میقدم طلب االنضما
:بعضا مما یلي  

 
"األمریكية  بانضمام بلدنا إلى الوالیات المتحدة )اسرائيل) /(  فلسطين(نتقدم نحن ممثلي شعب"  

 
"نتفهم واجبات الدولة األمریكية ومواطنتها، وعليه فإننا نشهد باستعدادنا للوفاء بتلك الواجبات "  

 
"تماشى آليا مع الدستور االتحادي األمریكيتمرفقين بذلك نسخة من دستور دولتنا بحيث "   
    

 

                                                           
العاصمة (، رفض مجلس النواب االمریكي طلبا تقدمت به مقاطعة آولومبيا1993في عام .1

و على ایة حال فقد منح التعدیل الثالث و العشرون للدستور . آي تصبح والیة قائمة بذاتها) االمریكية
.  دوائر لالنتخابات الرئاسية3 سكان المقاطعة 1961االمریكي عام   

الفصل الثالث من هذا الكتاب مزیدامن المناقشات حول اثر خطة النجمتين على دوائر یعرض و
.االنتاخابات الرئاسية  
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 وبدون ریب سيتم .صهمر الفلسطينيون واالسرائليون بسفينة خالبحعبر تلك الكلمات ی      
رار ق وسيرحب الكونغرس األمریكي ترحيبا حارا على شكل ،الترحيب بالموافقة على انضما مهم

سيرة للشؤون الخارجية عنه بذلك ستحل المشكلة ال آومشترك محددا بشروط وضمانات أساسية
.األمریكية  

  
 

 من أن تلك الحدود ستفقد الكثير وبجرة قلم سيتم ترسيم الحدود بينهما بشكل نهائي بالرغم       
وسيتم تعدیل مجلسي الشيوخ والنواب .  حيث سيتمكن الناس من عبورها بحریة،من أهميتها

ولربما تتاح الفرصة . األمریكي ليضم اعضاء منتخبين لوالیتي اسرائيل وفلسطين الجدیدتين
.الجدیدتينیتين للممثلين الحاليين لفلسطين واسرائيل العادة انتخابهم آمشرعين للوال  

ا مع وحدات الحرس الوطني مقوات الدفاع االسرائلية والفلسطينية ليتم دمجهسيتم اعادة تشكيل آما
وستعم قوانين .  الخدمات المسلحة االتحادیةالىاالمریكي التي یتم ادارتها اتحادیا او ضمهما 

لقوي لضمان حفظ االمن الحقوق المدنية وعدم التمييز االمریكي وسيكون دور الجيش االمریكي ا
.حقق السالم للمناطق المحيطة بالقدس بعد طول انتظارتوهكذا سي. والنظام للجميع  

 
 

 الحدود القانونية 
 
 

والسؤال اآلن هو . تدور اغلب الخالفات غي الشرق االوسط هذه االیام حول مسألة الحدود        
ة ؟آيف سيتم حل مشكلة الحدود ضمن سياق الوالیة االمریكي  

ولكن وآما .  لقد حل االسرائيليون والفلسطينيون هذا السؤال بفضل االرشاد اآللهيفي الحقيقة
دولة اسرائلية ( ين على االرض تسيظهر فيما بعد فان حلهم لم یكن ذا معنى ضمن سياق السياد

 ، اال انه سيكون حال عقالنيا تاما اذا طبق على اساس والیتين ضمن سيادة)واخرى فلسطينية
.حدة االمریكيةت آالوالیات المقویة واحدة  

 
 

لقد عبرت اسرائيل ذات مرة عن رضاها لتقسيم الحدود التي فرضتها األمم المتحدة عام        
، اال ان العرب لم یرضوا بذلك ابدا وتالشى رضا االسرائليين بسرعة بعد الحروب التي 1948
ئم السياسة الخارجية االسرائلية آانت دائما ومع ذلك فان دعا. ها ضد سوریا واالردن ومصروخاض

 بالسالم واالنسجام خاصة 1948تقضي باستعداد اسرائيل لمبادلة االراضي التي احتلتها بعد عام 
وهي الحدود التي رسمتها  (1967وان اسرائيل قد آررت استعدادها للعودة الى حدود ما قبل عام 

وبالفعل فقد اعادت اسرائيل اآبر ارض : ع الكاملبيطاذا ضمن لها ذلك االمن والت) 1949هدنة عام 
احتلتها وهي سيناء بعد ان وقع انور السادات ومناحيم بيغن على معاهدة السالم، فقد حفظت االمم 

ضي بانسحاب اسرائيل الى ما قبل عام القا 242المتحدة أساس السالم عبر قرار مجلس االمم رقم 
ن تحترم آل دولة من دول المنطقة وحدة اراضي الدول على ا)1949أي حدود هدنة عام  (1967
2.االخرى  

                                                           
 التغييرات في حدود اسرائيل وفلسطين والتي حدثت بعد 545 لقد اعتمد قرار االمم المتحدة رقم -2

ية لالمم المتحدة عبر  وبعبارة اخرى لقد استبدلت الحدود التي رسمتها الجمعية العموم1948عام 



 23

  3. حدودها مع اسرائيلها على ان1949قد قبلت القيادة الفلسطينية االن بحدود هدنة عام  و
 
 

 وبالتالي لم تكن مستعدة للعودة فيه،لم تشعر اسرائيل مطلقا بالسالم والنسجام الذي ترغب        
 ان عدم استعداد اسرائيل العادة مرتفعات الجوالن :المثالفعل سبيل . 1967الى حدود ما قبل عام 

وان عدم . لسوریا هو بسبب خوفها من اتخاذ السوریين لهضبة الجوالن آمنطقة لقصف اسرائيل
سبب خوفها من ان یؤدي ذلك الى منع اليهود من باستعداد اسرائيل العادة القدس الشرقية هو 

.مقدسة لهمالعبادة داخل المناطق ال  
 
 

فكجزء من .  اخيرا االمن واالنسجامستضمن  اسرائيل فاناما اآلن ومع خطة النجمتين       
وباعتبار . الوالیات المتحدة لن یكون هنالك خطرا من مهاجمة سوریا او االردن او مصر السرائيل

 القدس من منعهم من السفر الى االسرائليين مواطنين امریكيين سوف لن یكون هنالك خوف
.الشرقية او الى أي جزء من امریكا بما في ذلك أي مكان في فلسطين  

 ولكونهما ،حدود لصالح جارتها والیة فلسطينال  بعضوهكذا ستوافق اسرائيل على التخلي عن
ان والیة فلسطين .  ال یمكن الي منهما االغارة على االخرى فانهجزءا من الوالیات االمریكية

لمتحدة والتي تتكون من المناطق التي آانت خاضعة لالردن سابقا غربي نهر وآجزء من الوالیات ا
  اسرائيلولهذا السبب ستوافق  .ل بعد اآلنياالردن باالضافة الى غزة لن تمثل تهدیدا امنيا السرائ

 جارتها االمریكية ایضا والیة ها و بين والتي تقضي بتقسيم الحدود بين1948على حدود هدنة عام 
.فلسطينية  

 
 
من جهة أخرى وضمن سياق خطة النجمتين فانه ال یوجد سبب الن تعيد اسرائيل مرتفعات       

وفيما اذا آان ینبغي . الجوالن الى سوریا، فالفلسطينيون ال یسكنون تلك االراضي السوریة سابقا
                                                                                                                                                                             

 والقاضي بفصل اسرائيل وفلسطين عن االنتداب البریطاني للمنطقة بحدود ما قبل عام 181قرار 
ومع ذلك فان ضبابية الوقت تمثل سبب . 1949 وهي نفس الحدود التي رسمتها هدنة عام 1967

  التاسع من هذا الكتابن آما سيتضح ذلك في الفصلجمتي النخطةالدور الذي تلعبه االمم المتحدة في 
 
 آيلومترا مربعا من الضفة 5690 السلطة الفلسطينية ما یقارب ال 1949یمنح قرار الهدنة لعام  -3

 آيلومتر 20.770بينما یمنح اسرائيل ما یقارب ال .  آيلومتر مربع من قطاع غزة265الغربية و 
 14.245قد استلمت اسرائيل تقریبا  ف1947 وبالمقاربة مع قرار التقسيم لالمم المتحدة عام .مربعا

تلك االراضي .  آيلومتر مربع لدولتهم المخطط انشائها11.655 الفلسطينيون يآيلومتر مربع واعط
وهذا یفسر سبب تسمية . الفلسطينية-فقط من االرض االسرائيلية% 22الفلسطينية تمثل االن 

 1949قه من الحرب االسرائيلية عام ما لحورار التقسيم الصادر عن االمم المتحدة للالفلسطينين 
وما جعل االمور تسوء اآثر هو قيام االردن ومصر مباشرة بعد قرار الهدنة بالسيطرة على . بالنكبة

 نوهو الجزء الذي لم تحتله اسرائيل، تارآي) وهي الضفة الغربية وقطاع غزة% (22ما تبقى من ال 
  االردن جنسيات اردنيةحمن  منرغم الى، علالفلسطينيين بدون ارض لدولتهم على االطالق

 تخلى 1967المتبقية خالل حرب االیام الستة عام %22وبعد احتالل اسرائيل لل . فلسطينيينلل
 .طالب للفلسطينيينماالردن ومصر عن تلك ال
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فلسطين اعادة الجوالن الى سوریا ام ال فان ذلك یصبح موضوعا تبت فيه الحكومة االمریكية آون 
فقيام امریكا بشراء اراضي حدودیة من المكسيك بعد انضمام تكساس . واسرائيل والیتين امریكيتين

 وسيكون هذا سابقة جيدة لحل قضية مرتفعات ا لوضع الجوالن، مشابهوضعاالى امریكا یمثل 
.الجوالن ایضا  

        
 

 جاهزا للحل تحت خطة النجمتين،  وضع المستوطنات اليهودیة في فلسطين االن          لقد اصبح
بل و بالمكان بناء المزید منها و لربما ایضا بناء ! حيث ستبقى المستوطنات آما هي عليه االن

و بالطبع یجب احترام قوانين العقارات خالفا لما هو عليه !. مستوطنات فلسطينية في اسرائيل
. القضائي االمریكيو سيتعزز هذا الوضع قانونيا تحت مظلة النظام. الوضع االن  

 
 

ليس هنالك عالقة في الوالیات المتحدة تربط بين اعراق الناس ودیاناتهم وبين المكان            
فعلى الرغم من ان غالبية سكان والیة یوتا االمریكية هم من طائفة . الذي یعيشون او یفلحون فيه

وآذلك االمر . فيها زراعة ارضهم المورمن اال انه یجب احترام حقوق الدیانات االخرى للعيش و
وال یختلف هذا الوضع عن . هم مرحب بهم للعيش والزراعة خارج والیة یوتاهفنفسه للمورمن 

 فسيكونوا سكانا في والیة فلسطين ومواطنين الغربية،وضع المزارعين اليهود في الضفة 
  الحقوق التي یتمتعویجب على السلطات الفلسطينية احترام حقوقهم دون اختالف عن. امریكيين

 واذا لم تحميهم شرطة فلسطين فان للحكومة الفدرالية االمریكية سلطة 4.بها السكان االخرین
ان أي  و. مسكن قد تم وفقا للقانونلالتدخل لحمایة حقوق المستوطنين شریطة ان یكون امتالآهم ل

ذي یتعهد بتوفير حمایة یعد انتهاآا لدستور الوالیات المتحدة الوف ارس ضدهم سمعمل تمييزي ی
.متساویة للجميع  

 
 

ولنكن اآثر تحدیدا، فربما یقال ان آون اسرائيل والیة امریكية فلن یتطلب ذلك ان یكون لها        
 وان فلسطين لن تحتاج ارضا اآثر من 1967 عام احتلتها قبلارضا اآثر من االراضي التي 

 والتي تخلى االردن عنها لصالح قيام دولة 1967 التي احتلتها اسرائيل من االردن عام يضااالر
وذلك معناه ان المستوطنات االسرائيلية والتي تشبه نمش الوجه وتنتشر . فلسطينية في المستقبل

لن و. آنقاط في وجه الضفة الغربية اليوم ستصبح جزءا من الوالیة الفلسطينية االمریكية الجدیدة
.التحرك بين فلسطين واسرائيلكون هنالك حدودا تمنع االسرائليين من ی  

                                                           
یقول القانون بانه یجب احترام ،  في سابقة قانونية مماثلة حدثت في والیات تم ضمها المریكا-4

 قبل االنضمام للوالیات المتحدة، حتى وان تم االستيالء على تلك اراضي آما آانت عليهملكية اال
لذا یجب السماح للمستوطنين اليهود الذین یملكون سندات ملكية قانونية . االراضي بالحيلة والخداع

 في  مقيمين وبالبقاء في اراضيهم في الضفة الغربية رغم انهم سيصبحوا مواطنين امریكيين بالطبع
وباالمكان رفع دعاوي قضائية امام المحاآم الفدرالية . والیة فلسطينية بدال من والیة اسرائيل
 وقد ترغب الحكومة االمریكية بتحمل .ملكية غير شرعية االمریكية ضد اسرائيل لمنحها مستندات

ان تكساس المسؤولية القانونية الي ادعاءات تنتج عن ذلك آما حدث في االدعاءات التي رفعها سك
.شر من هذا الكتاباانظر في الفصل الع. ضد المكسيك حين تم ضم تكساس الى امریكا  
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هل یرغب اليهود المتدینون انشاء مستوطنة جدیدة في فلسطين ؟        
ولن یكون من الضروري .  لن یكون من الضروري بعد اليوم تحویل االمر الى حادثة دولية،سناح  

نمو بذریعة واللهم بعد االن من االحتالل وجعل الحكومة االسرائيلية تتظاهر بالعماء عن افعالهم 
فكما هو الحال بين مشتري االرض وبائعيها في أي جزء من الوالیات . شرعية آریهةغير 

المتحدة، سيكون آل ما یحتاج اليه المستوطنون هو ببساطة ان یتوصلوا الى اتفاق مشترك ومقبول 
مة  سيكون بامكانهم اقاصولمع البائعين، وعندما یتم انتهاء عملية البيع والشراء حسب اال

ومن جهة اخرى، لن یكون باالمكان بعد االن النجاح بجرف حقوق اراضي  .همتمستوطن
 من الوالیات المتحدة، لن یكون جزءا فلسطين باعتبار و .الفلسطينيين باستخدام الذرائع القانونية

لدى مالك االرض الفلسطيني المضطهد محاآما فلسطينية فقط ليلجأ اليها، بل سيكون بامكانه 
.ئناف ایضا عبر المحاآم االمریكية ليمنع أي عمل عدواني ضد ممتلكاتهاالست  

 
 

 دستور الوالیة 
 
 

: نقاط3هنالك اجراءات معينة تتم النضمام ارض الى الدولة االمریكية، وذلك یتضمن عادة على   
 

. تقدیم طلب من تلك المقاطعة او الجمهوریة لالنضمام آوالیة امریكية-1  
 

مریكي والكونغرس بتفویض سكان تلك المقاطعة او الجمهوریة العداد مسودة  قيام الرئيس اال-2
.دستور لهم  

 
. النواب والشيوخ االمریكي على الدستور الجدیدسي موافقة مجل-3  

 
ولكن من . تلك هي االجراءات بالضبط التي ینبغي على االسرائليين والفلسطينيين اتباعها       

 آال الجانبين صياغة مسودة جدیدة لدستورهم تتماشى مع الدستور الضروري للهيئة التشریعية في
.االمریكي  

 
هما يهنالك اسباب قانونية وعملية لحاجة االسرائليين والفلسطينيين العداد دستور لوالیت      

االمریكيتين، اضف الى ذلك ان اعداد مسودة للدستور وتقدیمها یظهر بجالء نية الشعب ليصبح 
.ات المتحدةجزءا من الوالی  

 
 

قول ان تالمادة الرابعة من الفصل الرابع من الدستور االمریكي  من وجهة نظر قانونية فان        
ولكي یضمن الكونغرس . ضمان تمتع آافة الوالیات بحكومات منتخبة دیموقراطيا هو التزام فدرالي

ليوم االول النضمامها لالتحاد احترام هذا االلتزام یجب تقدیم الوالیة لدستورها الدیموقراطي منذ ا
.االمریكي  
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عمليا، ان السبب الوجيه لتقدیم مسودة دستور هو انه بعد قبول انضمام تلك الوالیة ستكون         
بدون وجود مسودة ف.  اليه لمعرفة ما هو مسموح في تلك الوالیة یرجعالمسودة بمثابة مرجع  

 فيما إذا آانت القوانين المذآورة في مسودة دستور لن یستطيع الكونغرس بأیة طریقة التاآد
. ام ال مع تلك القوانين الموجودة في الدستور االمریكيسجمالدستور تن  

 
 

فاسرائيل . ال یوجد لدى االسرائليين والفلسطينيين في هذا الوقت دستور وطني رسمي قائم        
 5.سية تعمل معا آدستور قائم فعليااتبعت الطریقة البریطانية باستخدام سلسلة وثائق قانونية اسا

ولهذا ال . اما الدستور الفلسطيني فهو على صيغة مسودة مستمدة من تغذیة مرتجعة لخبرة قانونية
 فكل ما یحتاجه االمر هو تعدیل الوثائق الموجودة :الصفرداعي في آلتا الحالتين للبدأ من نقطة 

نا بعض االمثلة النواع التغييرات ه و.االمریكي جم مع ما یتوقعه المرء من الدستورسلدیهم بحيث تن
:التي یحتاج الى تعدیلها  

 
.یجب تغيير مقدمة الدستور لتعكس التحول الى والیة امریكية واسباب ذلك التحول*   

 
ت او مجلس وطني بحيث تصبح سرئيس، رئيس وزراء، آني: یجب تغيير بعض المصطلحات مثل* 

 التشریعية للوالیة وما یكافئها من مصطلحات باللغة ةحاآم، الهيئ اآثر مالئمة اللقاب الوالیة مثل،
.و العبریةالعربية   

 
یجب اضافة السلطات التي ال تتماشى مع الدستور االمریكي مثل جبایة الضرائب والواردات وصك *

.العملة والدفاع الوطني  
 

مثل انتخاب عضویين  :یجب اضافة السلطات التالية وآما هي موجودة في الدستور االمریكي* 
.لمجلس الشيوخ وتخصيص مناطق انتخابية للكونغرس  

 
.یند مع الدستور االمریكي مثل تدخل الدولة في الىیجب تجنب ذآر الفقرات التي ال تتماش*  

 
. يةص الخصو الحمایاتیجب اضافة العدید من الحقوق مثل توسيع*   

 
 

یة االولية االسرائيلية والفلسطينية لتصبح ال یوجد من شك بان تعدیل الوثائق الدستور        
كون هذا اصعب من عملية صياغة دستور  لن یومع ذلك. دستورا لوالیة امریكية هوعمل آبير

.لدولة قائمة بذاتها سياسي أصلي  
                                                           

 یرفض بعض اليهود المتدینين فكرة وجود دستور علماني للدولة اليهودیة النهم یؤمنون بان - 5
وتر وآذلك الحال بالنسبة لصياغة دستور فلسطيني فهنالك ت. الكتاب المقدس وحده هو دستور آل فرد

ومع ذلك .بين اعطاء موضع مميز لالسالم في الدستور وبين تناقض ذلك الوضع مع االحكام العلمانية
فحيث ان آال الدولتين قد ال تتدخال في حریة . فان خطة النجمتين قد اوجدت حال لتلك االعتراضات

نين وواجباتهم ممارسة الدین، لن یكون هنالك صراعا بين دستور علماني تالكامل وبين فصل المواط
 تجاه دیانتهم
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ي، وهو بالمناسبة اقدم دستور مكتوب ال یزال على قيد الحياة، یعتبر مرشدا كان الدستور االمری
ولحسن الحظ فهنالك علماء قانون اسرائليين وفلسطينيين ذوي آفاءة عالية . 6واضحا ومحددا

يوتر للمقارنة بين دستور آل والیة بوهنالك ایضا برامج آم. والذین بامكانهم اعداد مسودة للدستور
من الوالیات الخمسين وهذا ما سيوفر لالسرائليين والفلسطينيين امكانية اختيار واسعة لالحكام 

. آل دستورالجاهزة في  
 

     :واني التخيل ان مراحل تطویر الدستور ستتم منطقيا آاآلتي
 

أوال، سيدعو رئيس الوالیات المتحدة رسميا آال من اسرائيل وفلسطين لتقدیم مسودة دستور 
وبعد الحاح من الرئيس االمریكي ستكرر هذه الدعوة . بلدیهما آطلب لالنضمام آوالیتين امریكيتين

.لكونغرس وبتشجيع من وزارة الخارجيةعبر قرار من ا  
 

ثانيا، ستستجيب السلطات الحكومية االسرائيلية والفلسطينية للدعوة االمریكية وذلك باتخاذها 
  :التاليةالجراءات المتوازیة 

 
 عقد نقاش وطني یمتد لسنة حول محاسن ومساوئ االنضمام للوالیات المتحدة االمریكية ویبلغ -أ

.باجراء استفتاء شعبيذلك النقاش ذروته   
 

 المباشرة باجراء تمرین على صياغة مسودة الدستور تمتد لسنة واحدة وذلك لتحدید النقاط -ب
.ئكة بشكل واضحاالعالقة والقضایا الش  

 فلسطينية بتقدیم ارشادات مستمرة - اسرائلية-وآجزء من هذا التمرین تقوم لجنة ثالثية امریكية 
.ام الدستورلتخطي ایة معضلة تواجه احك  

 
اسرائيل على قرار االنضمام، یقوم  أخيرا، وعلى فرض موافقة الراي العام في فلسطين و

یون في آال البلدین بتقدیم الدستور الذي تم اعداده جيدا الى ذالمشرعون والمدراء التنفي
هنالك ایة اذا تم اتباع الخطوات السابقة سوف لن یكون و .الكونغریس االمریكي ليتم الموافقة عليه

.مفاجآت وسيتم التصویت لصالح انضمامهما بكل یسر  
 
 
عالمألا  
 
 

                                                           
ان المفتاح الرئيسي لبقاء الدستور االمریكي حيا الى هذا اليوم هو مرونته، و آما قال القاضي  -6

لكي تدرك طبيعة الدستور المتطورة یجب علينا ان ننظر فقط الى اول :"ثورجود مارشال ذات مرة
ا استخدم اباؤنا المؤسسون هذه الجملة فعندم". نحن الشعب"آلمتين في مقدمة الدستور و التي تقول

لم یتخيلو ان الوثيقة التي اعدوها سيتم ..... لم یدر في خلدهم اغلبية مواطني امریكا1787عام 
 . تفسيرها عبر محكمة عليا آانت قد عينت امراة من ساللة عبد افریقي
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. الكلمة الفعالم هي قضية مهمة، فالصورة تغني عنان قضية األ        
:التيا تغير العلم االمریكي هو امر مقضي القدر آو   
يقوم خبراء  وس.نجمتين بيضائتين تضافان الى الجزء العلوي االزرق على یسار العلم االمریكي 

لكن ماذا بالنسبة للعلم االسرائيلي والعلم . 52الجرافيك بتحدید النموذج االفضل للعلم بنجماته ال
 الفلسطيني؟

 
 
اعتقد انه لن یكون من الصواب ان یطلب من االسرائليين والفلسطينيين تغيير اعالمهم        

كمت المحكمة العليا االمریكية عام وآحالة مشابهة لذلك، فقدح. لالنضمام الى الوالیات المتحدة
امكانية الكونغریس اشتراط موقع عاصمة والیة اوآالهوما آشرط لضمها الى االتحاد م  بعد 1911

تحاد فانه ال یة للوالیات المنضمة لالاوسمتفقد قضت المحكمة بانه استنادا الى الحقوق ال. االمریكي
وآون الكونغرس لم یحكم ابدا في قضية علم . یجوز تطبيق شرط على والیة دون الوالیات االخرى

.ایة والیة ، لذا سيكون من غير المالئم ان یحكم بتغيير علم اسرائيل وفلسطين  
 
 

 یظهر غير دیني مقارنة بالعلم االسرائيلي الذي یظهر بشكل 7قد یالحظ بان العلم الفلسطيني     
ال یتعارض ذلك مع الحظر االمریكي أ  لكنعليه،دیني صارخ بوجود نجمة داود الزرقاء الكبيرة 

.لدین الوالیة ؟  بالطبع ال  
 
 
علماني  رمز  انها و في الحقيقة.ان نجمة داود ذات االضالع الستة هي بالتأآيد شعار اليهود        
 عيد الميالد عند ةوآذلك االمر بالنسبة لشجر. غزي الدینيم بالس النایصبغه بعض) ال دیني(

 بمفهوم المعنى یختلطاني الشجرة ایضا عطلة الشتاء لبعض الناس اال ان ذلك المسيحيين حيث تع
 یذآرولكنه ایضا قد ير الهالل في ذهن البعض صورة االفكار الفلكية ثوقد ی. بيت لحم لمعنى الشجرة

فالفكرة هنا هو ان معاني الرموز هي معاني اطلقها الناس على تلك . لصلوات الخمسةا احدهم ب
.الرموز  

 
 

هنالك بعض الرموز التي تثير صورتها ومعانيها اشمئزاز آل انسان آالصليب المعقوف           
اما الرموز التي .  جميع اعالم الوالیات المتحدةعن ان مثل هذه الرموز تغيب آليا اال).رمز النازیة(

.ینتحمل عواطف ایجابية فال یجب حظرها حتى وان آانت تحمل معاني مزدوجة في شریعة الد  
 
 
وآذلك الحال . هنالك الكثير من الفلسطينيين الذین یذآرهم العلم االسرائيلي بالذآریات المؤلمة      

بالنسبة للعدید من االسرائليين الذین ال یستطيعون هضم صورة العلم الفلسطيني معلقة داخل حجرة 
 یرحب به باالجماع داخل  رمزالعاقة استخدام ردود االفعال تلك ال تعتبر اسبابا اال ان. طعامهم

                                                           
   المجلس الوطني  خالل اجتماع1948تم اعتماد العلم الفلسطيني رسميا في ایلول من عام  -7 

    1916الفلسطيني في غزة وهو نفس علم الثورة العربية الكبرى في عام 
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 االمریكية، عاما على الحرب االهلية 150 مرور ما یقارب  منرغمعلى الف. ي جاء منهاالتالوالیة 
التزال االشارات الخفية التي تحملها الرموز الكونفدرالية داخل اعالم بعض الوالیات الجنوبية تفقد 

.ييناعصاب الشماليين في الوقت الذي یتباها بها بعض الجنوب  
من  رغمبالغمر معظم االسرائليين بكبریاء آبير لبقائهم على قيد الحياة یان رمز نجمة داود      
فهي ليست برسالة القامة دولة دینية وليست بوصفة القامة .  النزاع الساحق التي خاضوهاحالة

 مناسبة ولها مكانة" ال تدس علي"فنجمة داود وببساطة هي طریقة اخرى لقول . شعائر العبادة
.دةمت للجمهوریة الم51بين النجمات ال   

 
 

 اللغة
 

ومع ذلك تبدو . الیذآر الدستور االمریكي في أي جزء منه بان اللغة االنجليزیة هي لغة الدولة       
فعمليا ان جميع االجراءات الحكومية تتم مداولتها باللغة . اللغة االنجليزیة على انها لغة الدولة

اللغة االسبانية واللغات االخرى فلهم وجود متنامي في وسائل االعالم والطلبات اما . االنجليزیة
االنجليزیة   حول ستخدام اللغةان ردود االفعال.  الرعایة الصحيةملصقات وتالحكومية واالشارا

 أو ) أي بلغة ليست انجليزیة(المدارس االبتدائية بلغة ابائهمتظهر فقط حينما یتم تعليم االطفال في 
.رقون تحت مد وجزر متصاعدغندما یشعر اولئك الذین یتكلمون اللغة االنجليزیة فقط بانهم یع  

 
 

ریة وقد ب ولم یتوقع اعادة احياء اللغة العالسرائيل،لم یكن هيرتزل مهتما باللغة الوطنية         
قد اشار الى  وواسع،قادته نزعته للقول بان اللغة الوطنية هي ایة لغة یتم استخدامها على نطاق 

.یسراوس ليبرهن على ان وجود لغة واحدة ليس ضروریا لنجاح بلد نابض بالنشاط مثل اسویسر  
 
 

 فاللغة المشترآة هي عامل باالنجليزیة،لالمریكان سبب وجيه للطلب من المواطنين التحدث      
ختلف عن امرهم  فان الطلب من االمریكيين التحدث باالنجليزیة یاخرى،ومن جهة . مهم لبلد موحد

حقيقة ان و. فهذا یقلل من حریة الفكر والتعبير ویضعف التعددیة الثقافية. بالتحدث فقط باالنجليزیة
یة هي اللغة السائدة في اسرائيل وان اللغة العربية هي اللغة السائدة في فلسطين ال براللغة الع

وانه لشيئ . هي ایضا لغة عالميةعالقة له بموضوع المواطنة االمریكية حيث ان اللغة االنجليزیة 
. المرء بلغتينثحسن ان یتحد  

 
 

ن یكون نص الدستور وآافة المعامالت الحكومية مكتوبة بالتساوي بأ من العقالنية الطلب     و
یة بالنسبة لالسرائليين وباللغة االنجليزیة والعربية بالنسبة برباللغتين االنجليزیة والع

 الن المحكمةصلية من الدستور فيجب ان تكون باللغة االنجليزیة أما النسخة اال.للفلسطينيين
وانها لفكرة جيدة ان .  التي تتحدث باالنجليزیة ستقوم بترجمة الدستور من وقت آلخراالمریكية

وسيترتب عن ذلك . تكون المعامالت الحكومية ثنائية اللغة آي ال یشعر احد بانه قد تم تجاهله
ن التكلفة االضافية لم تعق بلدا مثل آندا من جني ثروة غير اعتيادیة  ابالطبع تكلفه اضافة اال

. االنجليزیة والفرنسيةماباستخدامها لغتين رسميتيين في آن واحد وه  
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دم باقي الوالیات المتحدة بتقدیم خدمات حكومية او غيرها وسيكون من غير المنطقي ان تق    
ر النفقات االضافية لباقي الوالیات آونه الیوجد اال عدد قليل فال یمكن تبری. باللغة العربية او العبریة

اضف الى ذلك ان غالبية الفلسطينيين . اسرائيل وفلسطينممن یتحدث العبریة والعربية خارج 
وایضا ان سمعة امریكا على انها امة مهاجرین معناه ان . واالسرائليين یفهمون اللغة االنجليزیة

التي یتحدث بها مواطنيها وسيكون من الصعب عمليا ان توفر لهم هنالك عدد آبير من اللغات 
فخدمات اللغة الثنائية یكون لها معنى في المجتمعات التي تكتظ . جميعا قنوات رسمية ثنائية اللغة  
ومن االمثلة على ذلك منطقة فيتنام الصغيرة الموجودة في والیة . باناس الیتحدثون اللغة االنجليزیة

اء من والیة تكساس التي تتحدث باللغة زالمدینة الصينية داخل نيویورك وآذلك اجآاليفورنيا و 
. ونأمل عما قریب ان یكون هذا حال اسرائيل وفلسطين،االسبانية  

 
 

وتتغير االنجليزیة طوال الوقت . ان امریكا حاليا هي بلد اقليات واالنجليزیة هي لغتنا المشترآة   
 مالیين اسرائليين 6ولن یقلل من مواطنتها االمریكية اضافة . ینبقدوم افواج جدیدة من المهاجر

ما یقارب   وبالفعل، تستوعب امریكا في آل عقد8. مالیين فلسطينيين اغلبهم یتحدثون بلغتين3و
 العضمى منهم یتحدثون بلغة انجليزیة ةوالغالبي هاجرین من امریكا الالتينية وآسيامهذا الرقم من ال

.المواطن العادي االسرائيلي والفلسطينيتقل عما یتحدث به   
 
 

وفي غضون جيل او اثنين سنجد عمليا ان ذریة جميع هؤالء المهاجرین یتحدثون باللغة      
وهذا ما یوضح ان اللغة االنجليزیة بوصفها لغة ثانية لالسرائليين والفلسطينيين لن . االنجليزیة

) العربية والعبریة(تين اللغتين القدیمتين وحقيقة االمر فان ها. تحول دون عملية اندماجهم
.ستعمالن على اثراء لغتنا االنجليزیة بمصطلحاتهما الجميلة  

 
 

 العواصم
 
 

 البعيد اال ى لن ینتهي المطاف باالسرائليين والفلسطينيين وعلى المدصراحة،دعنا نتحدث        
 اآلن هي رام اهللا وذلك فقط وحتى آتابة هذه السطور فان عاصمة الفلسطينيين. بالقدس آعاصمة

                                                           
 اللغة االنجليزیة هي اللغة الثانية في آل من اسرائيل وفلسطين، وهي لغة مطلوبة في التعليم -8

النجليزیة تقریبا من االسرائليين یتحدثون باللغة ا % 90ان . الثانوي والمستویات التعليمية العليا
وآذلك الحال لغالبية الفلسطينيين، فالعدید من الفلسطينيين یتحدثون بثالثة لغات وهي االنجليزیة 

. وذلك آي ینجحوا بمسعاهم في الحياة العملية والمهنية،والعبریة والعربية  
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 اال ان خطة 9. للتخلي عن السيادة على أي جزء من القدسلصارمبسبب رفض االسرائليين ا
ن تكون القدس عاصمة لالسرائليين بأسمح تي ت الة الوحيدةالنجمتين هي الطریقة العملي

.والفلسطينيين معا  
 

 القسم الشرقي وآان هنالك تطورات  آان هنالك مدینة القدس القدیمة في،1948في عام        
ما اعتبر قرار التقسيم الصادر عن االمم المتحدة وبين. عمرانية جدیدة في القسم الغربي من المدینة

 القدس الغربية لالسرائليين ومنح القدس 1949 فقد منح خط هدنة عام دولية،ان القدس مدینة 
یتون منطقة منزوعة السالح وتم تحدید واعتبرت المنطقة المحيطة بجبل الز. الشرقية لالردن

).المحرمة(مجموعة من المناطق الفاصلة   
 
 

. لقد اصبحت القدس الغربية مدینة جدیدة بناها االسرائليون على هيئة مدینة حضریة حدیثة       
ولقد قيد . اما المواقع االسالمية والمسيحية واليهودیة فتقع آلها على االغلب في القدس الشرقية

ليون ي سيطر االسرائ1967وخالل عام . ردن بشدة عملية الوصول الى المواقع اليهودیة المقدسةاال
صبحت المباني اومنذ ذلك الوقت . على القدس الشرقية بقتالهم من بيت لبيت ورجل لرجل

.واالدارات للقدس الشرقية والغربية مندمجة بشكل متزاید  
 
 

 معناه ان القدس النجمتين،، آما تدعو اليه خطة 1967ان العودة الى حدود ما قبل عام        
ومع ذلك فان ما آان .  مدینة القدس الشرقية ومدینة القدس الغربيةمدینتين،ستصبح مرة اخرى 

فلن یكون بين شطري المدینة حدود الجتيازها وال . باالمس صعب المراس اصبح اليوم سهل المنال
الفصل فالمادة الرابعة من . ر وال أي نوع من العقباتخطوط حمراء وال خضراء وال سياج وال جدا

یتمتع المواطنين في آل والیة بجميع المزایا والحصانات التي " :تقولالدستور االمریكي الثاني من 
وهذا معناه انه لن تقدر ایة والیة على التدخل . "یتمتع بها المواطنون في العدید من الوالیات

 لن یكون هنالك اآثر من النجمتين،ب خطة بحسو. براراضيهابحریة مرور الناس وبضائعهم ع
.  لتشير بان الشخص قد عبر من القدس الشرقية الى القدس الغربية او العكسعلى الطریقالفتة 

وعلى االغلب سيكون الناس مشغولون جدا عبر التحدث بهواتفهم النقالة ولن یالحظوا حتى تلك 
.االفتة  

 
 

عيق من حریة المرور بين ت عقبات اخرى لن ةان االبواب واالسوار وایهنالك سبب اخر یوضح      
الفصل من  المادة االولى ف.  عاصمة اسرائيلالغربية، والقدس فلسطين،القدس الشرقية، عاصمة 

وهكذا فال . الدستور االمریكي تحظر على ایة والیة ضيط عمليات االستيراد والتصدیرالعاشر من 
. رج حدودهاایة والیة امریكية للسيطرة على حرآة المرور داخل او خیوجد أي اساس قانوني ال

 اال ان ذلك اجراء اآثر شكلية من آونه ،تين تجدد تقسيم القدس الى مدینتينمورغم ان خطة النج
وسيكون هنالك وظائف . وسيكون هنالك عمدتين ومجلسين وادارتين للمدارس في القدس. مادي

                                                           
 من عام تبنى الفلسطينيون رسميا القدس آعاصمة لهم والول مرة عندما اعلنوا استقاللهم في ایلول -9

وقد اعترفت مصر والجامعة العربية باستقاللهم .  خالل اجتماع المجلس الفلسطيني في غزة1949
 .بينما رعى االردن اجتماعا اآبر للفلسطينيين فضلوا بموجبه االنضمام إلى األردن
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ولكن لن یلحظ الزائر لمدینة القدس أي . ي والغربي من المدینةبلدیة عدیدة في الجزء الشرق
. لمكافحة اإلرهابيةإلجراءات األمنل عما هي عليه االن باستثناء التقليص الكبير فيها اختالف  

 
 

 خاصة الشرقية،إن العامل المهم أالن هو وجود أمالك عقاریة إسرائيلية ضخمة في القدس      
 الفصل العاشر من الدستور األمریكي تحظر على المادة األولى من لكن. حول المقدسات اليهودیة

 فحتى وان آانت القدس الشرقية لذا،. الوالیات إلغاء العقود أو إبطال حجج األراضي بعد وقوعها
قى اليهود واثقين من مواصلة سيطرتهم على أالماآن بتمثل عاصمة والیة فلسطين األمریكية سي

. أماآن سكنهم الممتدة على طول شوارع العاصمة القدیمةاليهودیة المقدسة وعلى  
 
 

. ن في القدس الفلسطينية للقضاء والضرائب الفلسطينيةووبالطبع سيخضع اليهود المقيم      
ولهذا فان الضرائب التي سيدفعها اليهود عن العقارات التي یمتلكونها في القدس الشرقية والضفة 

وعلى أیة حال، یبدو انه من العدل أن تلغى .  الفلسطينيةالغربية ستعزز من سلطة الضرائب
 لتصبح تابعة ضمن حدود والیة فلسطين الجدیدة 1949المناطق المحرمة التي حددتها هدنة عام 

آتعویض مقابل فقدان الفلسطينيين الكثير من عقاراتهم في القدس القدیمة على ید من هم ليسوا 
.فلسطينيين  

 
 

ن خطة النجمتين تسمح لالسرائليين االحتفاظ فأا في الوالیات المتحدة، من خالل عضویتهم    و
. بالسيادة على القدس وتمكن الفلسطينيين في الوقت نفسه من تحقيق سيادتهم على القدس أیضا
فال توجد هنالك أیة خطة سالم أخرى للشرق األوسط تقدم وسائل عملية إلرضاء إصرار آل من 

. على االحتفاظ بالقدس آعاصمة لهمااالسرائليين والفلسطينيين  
 
 

 قضایا نزع األسلحة والسالح النووي
 

  
 وفيما یتعلق بإسرائيل فقد طورت 10.ال تسمح لوالیاتها باالحتفاظ بجيوش نظامية  أمریكاان      

 ولذا فان أي حل الزمه الشرق األوسط یجب أن یعالج مصير هذا إليه،جيشا ضخما لحاجتها 
.الجيش  

                                                           
   

ت أو المادة األولى من الفصل العاشر من الدستور األمریكي الوالیات من االحتفاظ بقوا منعت – 10
 ال یمكن مرآبات عسكریة أو التورط بحرب إال إذا تعرضت للغزو الخارجي أو في حالة الخطر الذي

 .تفادیه وال یحتمل تأخيره
 جاهزة  و هي قوات تتواجد في آل والیة أمریكية وتكون تابعة لتلك الوالیة: قوات الحرس الوطني*

إن اغلب مهام تلك القوات هي التدخل في . يةلالستخدام في حالة استدعائها من قبل الحكومة الفدرال
 . والمساعدة في عمليات اإلنقاذئةالحاالت الطار
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ابة على ذلك واضحة وصریحة وهي أن یعاد تكليف جيش الدفاع اإلسرائيلي ليصبح فرقا  إن اإلج
من الفرق العسكریة ضفي قاعدة إسرائيل وأیضا ليصبح من * عسكریة للحرس الوطني األمریكي

.من القوات األمریكيةضبة سالمنا  
 

ى الوالیات المتحدة لن  ذلك إن انضمامها إلالراحة،يف الجيش ستمنح إسرائيل لإن إعادة تك      
. رقها عقودا إلنشائهغوالذي است. یؤدي إلى تخليها عن مصدر حاسم لها وهو قوة دفاعها الوطن

إن االختالف الوحيد هو أن السيطرة على هذه القوة ستكون قد انتقلت من الحكومة االسرائلية إلى 
.الحكومة األمریكية  

لعبئ الكبير  ااقتصادهم سيزدهر بعد أن یتخلص من فائدة أخرى ستعود على االسرائليين وهي أن 
 حيث یستهلك اإلنفاق العسكري أآثر من عشر ما یدفعه العسكریة،الناجم عن دعم االتفاقات 
.االسرائليون من ضرائب  

 
 

ومن المكتسبات االقتصادیة األخرى التي سيجنيها االسرائليون هي إنهم لن یخسروا بعد ذلك       
وستفتح .  لمعظم الشباب اإلسرائيلي والتي تضيع خالل سنوات الخدمة اإلجباریةالجهود اإلنتاجية

آالحرس الوطني والجيش وسالح البحریة والقوة (جميع المنشآت العسكریة األمریكية التطوعية 
 مليون 300وعلى أیة حال فان وجود . أبوابها لكل االسرائليين والفلسطينيين) زالجویة والمار ین
 االجباريتجنيد ال أمریكا یعتمد عليهم للتجنيد التطوعي سيغني عن الحاجة لوجودشخص من سكان

. لدعم احتياجات إسرائيل العسكریة  
 
 

منح فرصا وظائفية ت الدفاع اإلسرائيلي مع المؤسسة العسكریة األمریكية ىإن عملية ضم قو     
 ترقية أصحاب المهارات وعلى األرجح ستتم.  الدفاع اإلسرائيليفي جيشمتطورة لذوي المهن 

العالية من الضباط اإلسرائيليين بسرعة من خالل عملهم ضمن القوات المسلحة األمریكية األآثر 
.ضخامة  

 
.  األمریكيه جيش الدفاع اإلسرائيلي مع نظيردمجسيكون هنالك أسف أیضا یصاحب عملية      

فهو یساعد المهاجرین . سرائيلفجيش الدفاع اإلسرائيلي یقوم بدور حيوي في بناء األمة في إ
، ضعف 2002 طبقا إلحصائيات عام المهاجرون،وفعال یشكل .  الحياة االسرائليةنمطللتأقلم مع 

 لي المجموع الكمننسبة االسرائليين المجندین في الجيش اإلسرائيلي مقارنة بنسبة تمثيلهم ض
اب المولود في إسرائيل من والسبب في ذلك هو استفادة عدد متزاید من الشب. لسكان إسرائيل

والتي یتبعها . اإلعفاءات العدیدة التي تجنبهم االلتزام الكامل بثالثة سنوات من واجب الخدمة الفعلي
قضاء شهر واحد من آل عام في خدمة االحتياط التي تنتهي بوصول المجند إلى سن منتصف 

.العمر  
 

ود الذین یكملون خدمتهم العسكریة في یعتقد بشكل عام إن السبب وراء انخفاض نسبة الجن     
جيش الدفاع اإلسرائيلي هو عدم رضاهم عن طریقة القمع التي یرتكبوها بحق سكان الضفة 

 فان جيش الدفاع اإلسرائيلي وعبر تقيده للمدنيين الفلسطينيين یقدم صورة وجوهریا،. الغربية
.  اد من االسرائليين تجنبهوالتي یفضل العدی" نحن ضدهم"وهي . سلبية للمجند اإلسرائيلي  
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. ه آمؤسسة وطنيةعملهنالك طریقتان لتخفيف خسارة جيش الدفاع اإلسرائيلي ل       

قل الكثير من جيش الدفاع اإلسرائيلي إلى وحدات الحرس نما ذآرت سابقا، وآ: ىاألولالطریقة
وقف العدید من المستعمرات أل فموقف االسرائليين یماثل م. الوطني األمریكي في قاعدة إسرائيل

 قواتهم المسلحة عن آامل التي شكلت الوالیات المتحدة حيث آان موقفهم معارضا لتخليهم 13
لذا فقد أصرت تلك المستعمرات .  وتقاليد وتدریب على الرجولةاليدوالتي توفر لهم أمنا في متناول 

ح بإنشاء قوات حرس وطني على إصدار التعدیل الثاني عشر للدستور األمریكي والذي سم
وات متوفرة دائما لتلبية احتياجات الجيش إذا دعت قمتمرآزة في آل والیة شریطة إن تكون تلك ال

إن الغرض من إنشاء الحرس الوطني في أمریكا هو ليكون في المقام األول إحدى . الحاجة لذلك
.با عسكریاالجهات التي یستعان بها في حاالت الطوارئ ، رغم إنها تتضمن تدری  

 
 

 بإنشاء وحدات ي هجدا، وبشكل مخفض اإلسرائيليالطریقة الثانية الستمرار جيش الدفاع        
إن هذا العامل . احتياط للجيش األمریكي والبحریة والقوة الجویة مترآزة في قاعدة إسرائيل

مسلحة وات القواالحتكاك الثقافي یحدث أیضا ضمن ال" تدریب الرجولة"المخفف یدرك بان 
وهي تفتح . وهنا فان الثقافة التي یدخل إليها المرء هي مزیج ثقافة أمریكية المصدر. األمریكية

 و ریفها او من المهاجرین الجدد على العالم مثلما عيون الشباب األمریكي القادم من إحياء المدینة
. ي في جيش الدفاع اإلسرائيلهو الحال بالنسبة للمهاجرین الروس و االثيوبيين  

أبنائهم، وبخاصة المهاجرین أو اإلسرائيلي، فانه من المهم للشباب المتحدة،وآجزء من الوالیات   
.ة الثقافة األمریكية آأهمية تأقلمهم على أسلوب الحياة اإلسرائيليمعتأقلموا  ینا  
 
 

نوویة قضية أخيرة ومهمة تجدر مناقشتها تحت بند نزاع األسلحة أال وهي مسألة الترسانة ال      
بانضمام إسرائيل إلى أمریكا تصبح هذه الترسانة جزءا من الترسانة األمریكية ویجب ف.اإلسرائيلية

فزة الشدیدة نروانه من الطبيعي إن تشعر إسرائيل بال. تفكيكها وفقا التفاقيات األسلحة االستراتيجية
. وجودها واستقاللهان سالحها النووي هو آخر ورقة رابحة لضمان أفهي ترى . هتجاه هذه الخطو  

 
 

اذا تمسكت فتمسك بقوة واذا تخليت : "ذلك تقولقدیمة تنطبق على * هنالك مقولة زنية  
، فبينما تقف اسرائيل )تمسك بالشيئ حتى یاتي موعد اطالقه(وذلك معناه "  بهدوءىفتخل

مسكها بكل ما اوتيت من قوة على الضمان الوحيد على ت ها من ذا الذي سيلوملوحدها،
من الذي یعرفه العالم ؟ لال  

 فلما اصرت أمریكا وروسيا والصين وفرنسا لالمن،اذا لم یكن السالح النووي ضمانا و  
 ى فان اسرائيل لن تبقذلك،تهم العسكریة ؟ ورغم نوبریطانيا على االحتفاظ به في ترسا

.وحيدة ابدا بعد ان تنضم الى الوالیات المتحدة  
 
     

. هامبشر وأوریغون  الترسانة االمریكية مثل حصة سكان والیتي نيوسيكون السرائيل حصة في   
ولكن ال یزال سكان . فهاتين الوالیتين ال تملكان أي مخزون لالسلحة النوویة داخل حدود اراضيهم
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 تحت المالجئ الخرسانية في والیة داآوتا حفظها دافئةآلتا الوالیتين یعلمون ان القنابل النوویة تم 
. لتزویدهم بقوة ردع نوویة آافية بقربهم الغواصات التي تحومالشمالية وفي  

 
 

 تستطيع اسرائيل ان تتخلص من اسلحتها النوویة او على االمریكية،بضمان الحمایة النوویة      
ولو اتبعت اسرائيل هذا االجراء فان ذلك . االقل نقلها لتصبح تحت سيطرة الحكومة االمریكية

 وسيصبح العالم امة واحدة اقرب النوویة،لحد من انتشار االسلحة سيؤدي الى تعزیز مسألة ا
. لتحقيق هدفها وهو تشكيل نادي مكون من خمسة دول نوویة فقط بقيادة روسيا والوالیات المتحدة

.هذا النادي من مواصلة جهوده عمليا للتخلص من تلك االسلحة مرة واحدة والى االبدحتى یتمكن   
 
 

 تبدیل العملة
 
 

لكن ماذا سيحل بالشيكل االسرائيلي ؟ . الیسمح الیة والیة امریكية طباعة عملة خاصة بها      
آيف سيتمكن الفلسطينيون من تنظيم حياتهم العملية وهم یحتم عليهم استخدام عمالت مختلفة و
آل یوم ؟) دنانير، جنيهات، دوالرات وشواآل(  

فاذا آان بامكان عدة دول اوروبية . ة هذا االمرمن حسن الحظ لقد اظهرت لنا اوروبا آيفية معالج   
من ف اليورو،تبدیل عمالتهم من ليرات وبستات وفرنكات وحتى المارك االلماني القوي الى عملة 

.المؤآد انه باستطاعة االسرائليين والفلسطينيين تبدیل عمالتهم الغربية بالدوالرات االمریكية  
  
 

بشكل خاص للشعب الفلسطيني الذي ليس لدیه عملة خاصة فيدة مستكون عملية مقایضة الدوالر 
 فالفلسطينيون یفقدون مقدارا آبيرا من المال في آل عام نظرا لتقلبات اسعار تغيير العمالت .به

 لالسرائليين،وآذلك الحال بالنسبة . واالجور التي یدفعونها لوسطاء العمالت وبسبب التضخم ایضا
 فالدوالر االمریكي اقل عرضة للتضخم الفوائد، عليهم بالكثير من فتحویل عملتهم الى دوالر سيعود

ثریاء من االسرائليين لن یشعروا بالخوف بعد اليوم من ایضا فان األ. مقارنة بالشيكل االسرائيلي
 خارج فيةجراء التبعات القانونية واالخالقية المترتبة على احتفاظهم باموالهم في حسابات مصر

.الجنبيةاسرائيل وبالعملة ا  
 
 

یستطيع االقتصاد االسرائيلي وبكل سهولة معالجة االلتزامات الناجمة عن اضافة عمالت         
 مليار 100ن ناتج دخل االقتصاد االسرائيلي اقل منآا ،2003طبقا لسنة ف. اسرائيل وفلسطين

موع عدد أ خاصة وان مجئوذلك ليس مفاج. من حجم االقتصاد االمریكي% 1 أي ما یعادل دوالر،
وتعتبر اسرائيل بلد انتاجي . من مجموع عدد السكان االمریكي% 2السكان االسرائيلي یقدر ب 

 آانت فأذالذا .  اقتصاد اصغر بكثير من االقتصاد االسرائيليواما االقتصاد الفلسطيني فه. قياسيا
العملة االمریكية في تداول % 1 فان نسبة زیادة بسيطة تقدر ب نقدا،جميع العامالت التجاریة تتم 

.احتياجات العملة لخطة النجمتين  بسهولةحتما و ستغطي  
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 الدعاوي القضائية

 
 

 لقد آانت و.لقد مر اآثر من خمسون عاما على انضمام هاواي واالسكا الى الوالیات المتحدة       
لوالیات  التي تم ضمها الى ا35وحتى الوالیات ال . هاتين الوالیتين غير متطورتين فيما مضى

 آل الوالیات لالتحاد خالل تقریبا انضمت حيث انها آانت قد.  االصلية لم تكن والیات متطورة13ال
 آانت المهن  و.وفي ذلك الوقت آان المجتمع اقل ميال لرفع دعاوي قضائية التاسع عشرالقرن 

عتقد البعض ان وی.  وآانت الخالفات التجاریة ابسط مما هي عليه االن، تزال یانعةالالقانونية 
ارتكب خطأ "عملية مقاضاة الناس لبعضهم هذه االیام تنشئ من الطریقة التي یفكر بها البشر وهي 

 یقومون بالبحث وآسلهم،فبدال من ان یكون الناس مسؤولين عن عملهم ". والقي اللوم على غيرك
.قاء اللوم عليهل اللعن شخص أخر  

 
 

. ولية البشر بالكامل ینبع بشكل آبير من االیمان بالتوحيدان مفهوم مسؤ بتاملالمن المثير       
 یلوم الناس بعضهم بحيث . یقوم الناس برده الى غضب االلهة ما آان اذا حصل خطأالتوحيد،فقبل 

وقد آانت طریقة ارضاء االلهة تتم ببناء المعابد والتضحية تبجيال . عدم ارضائهم لاللهةلالبعض 
ط بين تصرفات االنسان اليومية اتجاه االخرین وبين النتائج المترتبة  ولم یكن هنالك ما یرب،لهم

.على تلك التصرفات  
 
 

 طلب منه والده في احد االیام بان المراهقة،في سن ) عليه السالم(عندما آان سيدنا ابراهيم          
اد ابوه، وجد عندما عو. یجلس مكانه في دآان بيع االصنام الذي یملكه ریثما یعود من قضاء حاجته

فاستشاط االب غضبا لرؤیة . سه هراوةأان جميع االصنام قد حطمت باستثناء صنم آبير علق في ر
:زمجر االب قائالف. رض دآانه أتجارته وقد تحطمت الى آومة حجارة تمأل  

 آان قد تعب من عدم جدوى  والذي،ابراهيم فرد عليه ذوي البصيرة  ؟"ماذا حدث بحق الجحيم"
لقد قام الصنم الكبير بتحطيم االصنام االخرى :" وقال،في اقناع والده بمسألة التوحيدمحاوالته 

یاغبي، هذه االصنام مصنوعة من خشب :"فاشتعل والده غضبا وصرخ قائال بدون تفكير". بفأسه
هذا :"فرد عليه ابراهيم بابتسامة تمال محيا وجهه الشاب". وطين وليس بمقدورها ان تفعل شيئا

."وله لك طوال الوقتماآنت اق  
 

          
 بانه ال االه اال اهللا اهجميع تؤمن  سيدنا ابراهيم من المسيحيين والمسلمين واليهود       ان ذریة

فبدال من ذلك ان ما یرضي اهللا العضيم .  وهذا االله ال یحتاج الى اصنام او توضيحات انسانية،وحده
قد دخل التوحيد عن طریق االخوة وذلك ف. ليةهو ان یتعامل البشر مع بعضهم البعض بمسؤو

وبتحویل .  من آل شخص یاتي الترآيز على انهالىبتحویل الترآيز من ان الخطأ یأتي من االلهة 
 مع الناسعالقة   عن طریق الترآيز على انه یاتيلىالترآيز من ان العمل الجيد یاتي بالتضحية أ

وافضل . ن یمتد بنفسه ليصل الى نظامنا القضائيلقد أن االوان لمبدأ االخوة ا. بعضهم البعض
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طریقة الداء ذلك هو بأن یتحمل الناس مسؤولية فساد االمور بدال من استخدام القانون اللقاء اللوم 
. على االخرین  

 
 

حتى بوجود مسؤولية شخصية اآبر، سيكون هنالك حاجة لتسویة النزاعات بين االسرائليين          
 ىوحسب النظام االمریكي فان جميع الوالیات تحظ. ائفهم العرقية بشكل قانونيوالفلسطينيين وطو

 ولتلك الحریة قيودا اساسية وهي ان . معقول لتطویر محاآمهم وقوانينهم الخاصة بهم حریةبنطاق
تنسجم قوانينهم مع ما هو مذآور في دستور والیتهم وعلى ان الیتجاوز بعض المبادئ القانونية 

 باالضاافة الى ذلك فانه اذا تشب نزاع 11.وجود في دستور الوالیات المتحدة االمریكيةالرئيسية الم
 فيجب تسویة النزاع الفيدرالي،بين سكان والیتين مختلفتين او اذا آانت القضية تتعلق بالدستور 

.تحت نضام القانون الفدرالي للوالیات المتحدة  
 
 

رائيليين آانا یقاضيان بعضهما قبل انضمام اسرائيل  لنفرض ان هنالك اسالمثال،فعلى سبيل        
 متابعة ا وبامكانهمبشيئ،في هذه الحالة لن تتاثر االجراءات القضائية . الى الوالیات المتحدة

. لقانون االسرائيليو استنادا الىااالجراءات وتسویة الخالف في محكمة اسرائيلية   
ن الضفة الغربية یقاضي اسرائيليا یعيش داخل من جهة اخرى، لنفرض ان هنالك فلسطينيا من سكا

 بعد ،مریكيةأدرالية ي في هذه الحالة یجب احالة االجراءات القضائية الى محكمة فاسرائيل،
 في هذه الحالة سيتعلق االمر بسكان والیتين مختلفتين هما  للوالیات المتحده، النهانضمامهما

.اسرائيل وفلسطين  
 هفي هذ.  فلسطينيا یسكن الضفة الغربية ویقاضي مستوطنا اسرائيليا دعنا نفرض ان هنالكأخيرا، 

ن ا وذلك آون آال الطرفين سيكونفلسطينية، محكمة عبرد النظر فيها ا الحالة قد تنقل القضية او یع
اع القانون االسرائيلي تب المحكمة الفلسطينية الجورغم ذلك، ستحتا. خاضعين للقضاء الفلسطيني

فقوانين . لم یكن هنالك هيئة قوانين فلسطينية وقت حدوث النزاع بين الطرفينلحل النزاع آونه 
) أي القوانين التي تسن بعد وقوع الحدث وتجعل من الشيئ غير قانونيا بعد وقوعه(االثر الرجعي 
.بر محرمة بشكل خاص في الدستوراالمریكيعتتلك القوانين ت  

 
        

 فانه من حدوثها،ق ذآرها وللعدید من التغييرات االخرى المتوقع طبقا لكافة االمثلة الساب          
ذآر ان االلتزامات والعقود التي ابرمت قبل االنضمام الى الوالیات المتحدة یجب نتالمهم ان 

من  الحكم الغير مالئم بالنسبة له استمرارها واحتراهما واال فان الطرف المظلوم سيقوم باستئناف
درالي االمریكي يالنظام القضائي الف ، و ایضا تتضمن اسس االستئناف لدىيةخالل المحكمةالفيدرال

                                                           
 على سبيل المثال، ربما لن تسير االمور على ما یرام لو جاء في الدستور الفلسطيني أن الشریعة -11

الیة بالترویج االسالمية هي قانون الدولة، آون ذلك سيتجاوز القانون االمریكي الذي ال یسمح الي و
من جهة اخرى ال توجد مشكلة في تبني المشرعين الفلسطينيين قوانين مدنية وجنائية . لدین معين

لوالیتهم تكون متطابقة مع الدستور العلماني والتي جاء في الشریعة االسالمية العدید من احكامه 
دلة والحمایة المتساویة او  هو االحكام التي تتجاوز المحاآمة العاالغاؤهفكل ما یحتاج .ومحرماته

والتي قصد من وراءها السماح للناس   في الدستور االمریكيهالحمایات االساسية االخرى  المذآور
.ذوي االیمان والعقائد المختلفة بالعيش سویة وبسالم  
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 ال یتم انتهاك يحاالت التحيز القانونية آون الخصم اما ان یكون اسرائيليا او فلسطينيا وذلك آ
12".الحمایة المتساویة"و " آمة العادلةاالمح"نات الدستوریة المعروفة باسم االضم  

 
 ویقوم مجلس يندرالييا ان رئيس الوالیات المتحدة هو من یرشح القضاة الفیجب ان نتذآر دائم    

مبدئيا ربما سيحظى القضاة من اصل اسرائيلي وفلسطيني باقل . الشيوخ بالموافقة على ذلك التعيين
 اال ان ذلك ليس ".المقاطعةقضاة محكمة "مستوى تمثيل للقضاة الفدراليين والمعروفين باسم 

فلو استعرضنا . فالوالیات المتحدة ال توزع القضاة بناء على قاعدة التوزیع السكاني المؤآد،باالمر 
 فى ت فسنجد بان من سيباالمریكية،السلم القضائي من محاآم االستئناف الى المحكمة العليا 

قضایا القانونية التي تتعلق باسرائيل وفلسطين من المحتمل ان یكونوا اشخاصا ليسوا اسرائليين ال
. لسطينييناو ف  

 
 

، انه حتى وان آانت اسرائيل جزءا من الوالیات المتحدة فان الغالبية العظمى من خالصة القول
شؤون سكان اسرائيل ستكون تحت القوانين االسرائيلية التي تبنتها الهيئة التشریعية االسرائيلية 

سيكونون تحت حكم  ففلسطين،وآذلك االمر فيما یتعلق بسكان . ها القضاة االسرائيليونترجمو
 ویقوم حدیثا،قوانين فلسطينية جدیدة یتبناها اعضاء الهيئة التشریعية الفلسطينية المنتخبون 

حتى وان سمح القانون بتحویل النزاع الى محكمة . بترجمتها نظام المحاآم القلسطينية الجدیدة  
  هوبالتالي فان. ن ذلك مناسبادرالية فان القاضي قد یطبق القانون االسرائيلي او الفلسطيني اذا آايف

 القليل جدا نانضمامهما الى الوالیات المتحدة سيتخلى االسرائيليون والفلسطينيون ع  من خالل 
درالية ستقوم بتطبيق الدستور او مبادئ يفالمحكمة الف. ياتهم اليوميةحمن السيطرة على مجریات 

فع انالحد االدنى من الحقوق المدنية او المالقانون العامة والذي غالبا سيبقى في فلك ضمان توفير 
وبالتاآيد ستخدم تلك . التي تصب في صالح ضمان العدل في الحكم بين سكان والیتين مختلفتين

.االمثلة مصالح االسرائليين والفلسطينيين على حد سواء  
 
 

 الحقوق المدنية
 

   

                                                           
 ان المادة الثالثة من الفصل الثاني من الدستور االمریكي تخول المحاآم القضائية الفدرالية -12
) مثل مسائل المحاآمة العادلة او الحمایة المتساویة( لتدخل في ایة مسألة تنشأ تحت هذا الدستور با

وایضا تخول تلك المحاآم للتدخل في القضایا المثيرة للجدل والتي تنشئ بين والیتين او اآثر، او بين 
اضي تخضع لوالیات والیة ما ومواطني والیة اخرى، او بين مواطني الوالیة ذاتها والمطالبين بار

وایضا للتدخل في القضایا المثيرة للجدل بين والیة ومواطنيها ووالیات اخرى او مواطني . اخرى
.تلك الوالیات  

 
 حيث انها تمنع من ،هي سلسلة من القوانين االساسية للحقوق المدنية في امریكا:  هابيس آوربيس*  

 . االعتقال التعسفي الذي ال یستند على تهمة
 1970 اقليم في نيجيریا وقع بها حربا اهلية عام –فرا بيا*
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قد العدید ینتو.  وسط حرب اهليةان لدى اسرائيل سجل حقوق مدنية جيد بالنسبة لدولة تعيش      
اال ان قلة من البلدان لدیها سجل . من الناس طریقة معاملة اسرائيل لمن تحتجزهم من الفلسطينيين

وبالطبع فان فلسطين ليست بمقاطعة . حقوق مدنية افضل في معاملتها لسكان مقاطعة متمردة
لذا ، فليس هنالك حربا اهلية . فعليا دولةاالسرائيلية –اسرائيلية وال تشكل االراضي الفلسطينية 

 شاشات التلفاز ادارة قاسية وعنيفة من علىوبدال من ذلك نرى. بالمعنى االصطالحي تدور هناك
فجزء آبير من االراضي . لحقائق على الكن تلك الشكليات تموه. قبل اسرائيل لشبه دولة تجاورها

وال توجد دولة في العالم . ي حالة عصياناالسرائيلية المتكاملة آوحدة واحدة هي ف-الفلسطينة
فقد اوقفت الوالیات المتحدة خالل حربها االهلية العمل بقانون . تتعامل مع تلك االوضاع بلطف

؟ ماذا بالنسبة للوضع في الشيشان او ایرلندا الشمالية ؟* هل تتذآرون بيافرا. *هابيس آوربيس  
 
 

 وتقوم والعصيان،نهي آال من انتهاك الحقوق المدنية ان من جمال خطة النجمتين هو انها ت        
 وسيتم القائمة،هي الحرب االهلية تفسوف تن. بالشيئ نفسه فيما یتعلق بمسالتي العدل واالمن

.  وستزول الحاجة الى اتخاذ اجراءات مشددةامریكيتين،احترام آل من اسرائيل وفلسطين آوالیتين 
 احتراما ایضا، لسكانهم ولالمریكيينحترام الحقوق المدنية وبالتالي یجب على اسرائيل وفلسطين ا

.ال یقل عن احترام والیة فلوریدا لحقوق سكانها ولزوارها من سكان الوالیات الشمالية  
 

    
 وال فلسطين ان یعرضوا او یسمحوا لمؤسسات خاصة تخدم ر اسرائيلوبمقدلن یكون        

 في الوقت الذي المثال،فعلى سبيل .  الدین او العرقالجمهور بتقدیم معالجة مفصلة ترتكز على
 یجب على الحرس الوطني االسرائيلي ان یفتح ابوابه اسرائيل،ینتهي العمل بقانون خدمة العلم في 

وبشكل مشابه، یجب فتح المجال امام اليهود. من االسرائيليين مثلهم مثل غيرهم اسرائيل،لعرب  . 
.ية في فلسطين مثلهم مثل غيرهم من السكان الغير یهود الراغبين بشراء العقارات السكن  

 
 

 واجب الحكومات في معاملة الناس بناء على آونهم افراد وليس تتضمن الحقوق المدنية      ان 
وهكذا فان العرب ، سواء آانوا من سكان . بناء على خلفيتهم العرقية او المدنية او الجنسية

ى تحمل اجراءات امنية مختلفة تخضع عليهم وال تخضع على فلسطين او اسرائيل ، لن یجبروا عل
.اليهود  

 
 

ولهذا السبب فان . تطور مع تطور اجماع المجتمع على راي واحدت حدود الحقوق المدنية      و
فكل ما یتطلبه االمر هو ان . الوالیات في امریكا تحظى بنطاق حریة واسع في سن تلك الحدود

ان یتم التعامل مع المواقف المتشابهة بنفس االسلوب، وان یتم احترام تسود مبادئ العدالة وذلك ب
:ویمكن ایجاز تلك الحدود آاالتي. الحقوق الدستوریة الخاصة  
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 حریة التعبير، حریة الدین، حریة الفكر، حریة ضد البحث الغير مبرر، الحریة ضد التوقيف 
لشخصية، حریة التصویت وحریة والعقاب، حقوق الحصول على محاآمة عادلة، حریة الحدود ا

13.السفر الى أي مكان  
 
 

 سجونیجب ان یصاحب تبني قرار االنضمام للوالیات المتحدة اطالق سراح المحتجزین في ال       
االسرائيلية والفلسطينية باستثناء من ثبت ادانته النتهاك القانون القائم عبر تحقيق من الشرطة 

 یجب التأآيد على ان تطبق تلك الحقوق على المدنيين غم ذلكرو. وخضوعه لمحاآمة عادلة
اما فيما یتعلق بوجود احد . االسرائيليين والفلسطينيين والذین سيصبحون مواطنيين امریكيين

المحرضين من غير االسرائيليين والفلسطينيين واالمریكيين فان عملية احتجازه یمكن ان تكون 
.بطریقة مختلفة  

 
 

الحقوق المدنية   ان یسامحوا بعضهم البعض النتهاآهم الىنون والفلسطينيويیحتاج االسرائيل     
 خالل الحاالت انه ان یدرآايهمایجب علو .وحقوق التصرف والتي تمت خالل عدة عقود مضت

ستكون ن الضحية االولى لهذا القتال فأ واالمن، یكون هنالك اقتتال من احل الحریة وعندما الطارئة
 ال یزال االرواح،لك وبالرغم من الغضب الناجم عن تفجيرالمدنيين وقتل ذ مع. حقوق االنسان

فقد نجحت عمليات زرع . الشعور الخفي باإلخوة بين االسرائليين والفلسطينيين ملحوظا دائما
لكن تلك المواقف الطيبة من الجانبين لم . العضاء والتبرع بها من قبل االسرائليين والفلسطينيينا

.ا الى عناوین االخبار آي یراها الناسترى طریقها ابد  
 
 

یدرك االمریكيون ان الحقوق المدنية الموجودة في الدستور االمریكي تنحدر آليا من المبادئ       
لهذا فان االسرائليين والفلسطينيين سيشعروا بامان . اإللهية لإلخوة التي ولدت في االرض المقدسة

ومن جهة اخرى بامكان االمریكيين ان یستریحوا .  االمریكيةبالتاآيد في ظل حمایة الحقوق المدنية
.ن معنى الحقوق المدنية التي ورثوها عن اسالفهمامطمئنين بان شعبي هاتين الوالیتين یعرف  

 
 

 الرعایة الصحية والتكلفة االجتماعية
 
 

                                                           
 لقد تم التعبير عن بعض تلك الحقوق والحریات بوضوح في الدستور االمریكي، بينما تمت -13

اال ان المثير في االمر هو ان التعدیل التاسع . لماضية اعام200البعض منها خالل ال ترجمة 
 الحقوق بشكل یؤدي الى انكار او ذم حقوق اخرى یحتفظ  الئحة بعضة ال یجوز ترجم:للدستور یقول

ان السلطات الغير مفوضة " :وآذلك االمر بالنسبة للتعدیل العاش للدستور حيث یقول. بها الناس
للحكومة الفدرالية من قبل الدستور، او تلك التي ال یحرمها الدستور، یجب ان تبقر حفظا للوالیات او 

 .حفظا للناس على التوالي
ان هاذین التعدیلين یتجنبان بكل وضوح أي اختالف یطرأ بين الدستور العلماني وبين ما هو مذآور  

 .في الكتب المقدسة لدى المسيحية واالسالم واليهود
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ال یستطيع آثيرة هي االشياء في هذه الحياة التي یرغب االنسان في الحصول عليها ولكنه        
:والسؤال المنطقي االن هو.  وآذلك الحال في علم السياسة الطبيعيةتكلفتهاتحمل   

 هل تستطيع الوالیات آبير،درالية االمرآية لضغط ي في الوقت الذي تتعرض فيه الميزانية الف
  مالیين انسان ووالیتين جدیدتين ام ال ؟10المتحدة تحمل تكلفة استيعاب 

 من جراء نفقات الخدمات االجتماعية من عقده ال آثر بياد االلماني على عق فلقد انقلب االقتص
. الشرقيةاالباهظة التي صاحبت استيعاب الماني  

 
 

تمثل الرعایة الصحية والتعليم معظم التكاليف التي تدفعها الحكومة مصحوبة بتكلفة استيعاب      
لرعایة الصحية والتعليم التي تضعها مقایيس افورابجميع   ویخول المهاجرون الجدد.المهاجرین

یستفيدوا منها ولكن لن یكون هنالك فرصة لهؤالء المهاجرین للمساهمة ماليا لتغطية كي  لالدولة
ومع مرور الوقت فان الضرائب التي سيدفعونها المهاجرون ستغطي . تكاليف الخدمات المقدمة لهم

واجتماعياتكلفة رعایتهم صحيا  . 
 

 فماذا سيترتب درالية لعشرة سنواتين العبئ سيلقى على اآتاف الحكومة الف لكن دعنا نفترض ا
:على ذلك  

 
 دوالر آل عام لتغطي تكلفة آل 6000 تدفع الوالیات المتحدة ما یقارب الصحية،یة ابدءا بالرع     

تقریبا من مجموع % 20ان ". ميدي آير"فرد یعتمد على النظام الصحي الفدرالي المسمى 
یعتمدون على هذا النظام بدال من نظام ) بشكل خاص آبار السن والمعاقين(مریكي السكان اال

ولو طبقنا هذه النسبة على االسرائيليين والفلسطينيين الذین یشملهم هذا . التامين الصحي الخاص
النظام فان التكلفة التقریبية لعبئ الرعایة الصحية لكبار السن والعجزة حسب خطة النجمتين سيقدر 

. زیادة على ما تنفقه الحكومة حاليا% 3 -%2 أي ما یعادل ، سنویادوالر مليار12ب   
 سيكون من المعقول ان یوافق الكونغرس مالية،آون نظام الميدي آير یعاني حاليا من مشاآل و

ویمكن حساب تلك . ةمعلى اقتطاع مخصصات لخطة النجمتين من مجموع االیرادات الحكومية العا
 سنوات، حيث ان الضرائب التي 10 تنتهي بعد سنویا وبحيثة یتم تخفيضها المخصصات بطریق

تكاليف حصتهم من سيدفعها االسرائيليون والفلسطينيون لنظام الميدي آير ستزید حتى تغطي على 
.نظام الميدي آير  

 
    
فقر مخولون فان المواطنين االمریكيين القربين من خط ال) درالييالف(باالضافة لنظام الميدي آير    

." ميدي آيد"معروف باسم) دراليايليس فأي (لالستفادة من نظام محلي تشرف عليه الوالیة   
درالية لنظام الميدي آيد ستكون مقارنة ي دعنا نفترض ان حصة المدفوعات الفاعلى، وآحد 

من االسرائليين % 20من الفلسطينيين و % 80 وان حاليا،لمستوى مدفوعات نظام الميدي آير 
 فان الميزانية المخصصة الحالة، في هذي 14.هم مؤهلون للحصول على تلك المساعدات الصحية

                                                           
الر سنویا، أي ما یعادل تقریبا دو3000 – 2000 یقدر معدل حصة الدخل الفلسطيني ب -14  

. االمریكينصف المستویاتلتي تقدر بدورها بحوالي اقل من المستویات في اسرائيل واالسدس او   
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 دوالر حصة 6000×  مالیين شخص 4( مليار دوالر وهي 24لخطة النجمتين یجب ان تزید بمعدل 
). الفرد  

.  مليار دوالر على نظام الميدي آيد280، انفقت الوالیات المتحدة ما یقارب 2001وطبقا لعام 
ان النسبة  و.سنویا%10وهكذا فان خطة النجمتين ستتطلب زیادة في ميزانية الميدي آيد تقارب 

 الوالیتين  سكانن للحصول على ميدي آيد، مقارنة بنسبةيالمرتفعة للسكان الفلسطينيين المؤهل
من مجموع السكان االمریكي، تمثلها حالة الفقر التي دمرت الشعب ) اسرائيل وفلسطين(

.طيني نتيجة لعدم وجود دولة لهم لترعاهم على مدار عقود من الزمنالفلس  
 
 

المعروف باسم االمن ( درالية الرئيسية المتبقية هي نظام المعاش التقاعدييمن النفقات الف     
یجب ان تتم موازنة نظام االمن االجتماعي بطریقة حيادیة الن ما یدفعه . والتعليم) االجتماعي

وان سبب احتالل . ام طيلة حياته یكافئ مقدار ما سيدفعه له النظام عند تقاعدهشخص ما لهذا النظ
قضية االمن االجتماعي لعناوین االخبار هذه االیام هو سبب التقدیرات المستقبلية والتي تشير الى 

والسؤال االن هو ما هو . ان تجاوز االنسان للعمر المقدر له سيؤدي الى افالس االمن االجتماعي
ر الذي سينجم عن اضافة مليونين من  المتقاعدین االسرائليين والفلسطينيين والذین لم یسبق االث

 لهم ان ساهموا بمثل هذا النظام من قبل؟
 
 

هنالك سببان یوضحان لماذا سيكون انضمام االسرائيليين والفلسطينيين الى االمن االجتماعي      
.  او ایجابي على المدى المتوسط والمدى البعيدذا اثر قليل على المدى القریب وذا اثر حيادي

 عاما وهو ما یشكل نصف معدل اعمار 17فالبنسبة للفلسطينيين ، ان معدل اعمارهم هو 
وهكذا فان نسبة ضئيلة جدا من سكان فلسطين قد وصلت الى سن التقاعد وهو سن ال . االمریكيين

ائب من الشباب الفلسطيني الى نظام  ان اضافة مالیين من دافعي الضرحال، ايعلىو.  عاما65
االمن االجتماعي خالل السنوات العدیدة القادمة سيؤدي الى حدوث زیادة ایجابية وغير متوقعة 

.لنظام االمن االجتماعي  
 
 

لك نظام تامين اجتماعي متطور وقادر على الوفاء بدیونه وفقا ت تماخرى، من جهة اسرائيل،      
  وبامكان خبراء شؤون التامين والقانون وضع ترتيبات معينة 1954نة لقانون التامين الوطني لس

المنبحيث تمكن السكان االسرائليين من االحتفاظ بنظام المعاش التقاعدي الحالي بدال من ا  
فكون النظام االسرائيلي قادرا .  او ان یقوموا ببساطة بدمج آال النظامين معااالمریكي،االجتماعي 
 فان عملية دمج النظامين االسرائيلي واالمریكي لن تخلق أي عبء على النظام ،بدیونهعلى الوفاء 
.االمریكي  

 
 

 من یتعلق بهادرالية االمریكية على التعليم والخدمات االجتماعية وما يان انفاق الحكومة الف     
ولتطبيق تلك الخدمات على السكان .  دوالر للفرد سنویا700برامج تدریبية یبلغ اقل من 

 مليار دوالر آنفاقات 7الفلسطينيين واالسرائيلين فاننا سنحتاج الى نسبة انفاق تترجم بحوالي 
مات ددرالية من انفاقات على تلك الخي ولمقارنة هذا المبلغ مع ما تخصصه الميزانية الفاضافية،
  %.3.5 مليار دوالر فاننا سنجد ان خطة النجمتين ستزید الميزانية بحوالي200والبالغة 
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درالية االمریكية لتطبيق خطة النجمتين يان مجموع آافة التقدیرات التي ستكلف الميزانية الف       

 لنظام دوالر  مليار24:  وهي تمثل االتيسنویا، مليار دوالر 43 في حدود ال يمن اجل السالم ه
ليارات دوالر  م7 لنظام التامين الصحي ميدي آيد و دوالر  مليار12التامين الصحي ميدي آير و 

. الخدمات االجتماعيةللتعليم و   
زید من خالل انضمام تدرالية من الضرائب سيمن جهة اخرى فان عائدات دخل الحكومة الفو

من % 20درالية من الضرائب حاليا ما یقارب يحيث تبلغ عائدات الحكومة الف. فلسطين واسرائيل
نسبة على ناتج الدخل القومي االسرائيلي، مجموع ناتج الدخل القومي االمریكي، ولتطبيق هذه ال

مع االخذ بالحسبان توقع عدم مساهمة الفلسطينيين بحصتهم من ناتج دخلهم القومي مبدئيا، فانه 
 مليار دوالر سنویا من مجموع 22بامكان امریكا ان تتوقع دخال من عائدات الضرائب یقدر بحوالي 

بالتالي فان صافي تكلفة .  فلسطين واسرائيل سنویا على سكانا مليار دوالر المتوقع انفاقه43ال 
 مليار دوالر سنویا وسيقل هذا الرقم بسرعة باندماج 21خطة النجمتين سيكون مبدئيا حوالي 

.اسرائيل وفلسطين في االقتصاد االمریكي  
 
 

ویا  مليار دوالر سن21 فالتكلفة المبدئية لمشروع النجمتين والمقدرة ب معقول،نحن في نطاق      
یمكن المریكا ان تفقد اآثر من هذا المبلغ بكثير من و. فقط من ميزانية المكومة الفدرالية% 1تمثل 

.جراء حالة عدم استقرار العالم والمرتبطة بازمة الشرق االوسط  
لكن تلك التقدیرات التي .  وهذه دعوة للخبراء لتقييم تلك االرقام باستخدام برامج حاسوب شاملة

لكن . ا الكتاب محكومة باحد العاملين ، وهي اما ان تزید تلك التقدیرات واما ان تقلذآرتها في هذ
 تكلفة تقع ضمن هذا ة ان الوالیات المتحدة تستطيع تحمل أیفيه هوالشيئ الذي ال یقبل الجدل 

واخيرا . واني اؤآد ایضا بان فوائد تحقيق سالم دائم في الشرق االوسط یستحق هذا الثمن. النطاق
فان حياآة قوى وطاقات الشعبين االسرائيلي والفلسطينيين الدؤوبة داخل النسيج االمریكي سيولد ، 

.عوائد لالستثمار ال یمكن النسان عاقل ان یرفضها  
  
 

 الشؤون الخارجية وحق العودة
 
 

 وقد آان ذلك بالنسبة لهما امرا. ان آال الشعبين االسرائيلي والفلسطيني منفتح على العالم     
فاآثر من نصف اليهود المخولون عبر القانون االسرائيلي الآتساب الجنسية . ضروریا للغایة

 الفلسطينيين خارج االراضي  نصفیعيش اآثر منو. االسرائيلية یعيشون خارج اسرائيل
.  الخارجيةاوبالتالي فان آال الشعبين آانا قد عمال بجد لتطویر عالقاتهم.  الفلسطينية–االسرائيلية 

كن السؤال االن هو ماذا سيحل بتلك السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل الدبلوماسي بعد ل
االنضمام الى الوالیات المتحدة؟ وآيف ستحسم خطة النجمتين مسالة مالیين اليهود الذین هاجروا 

  للعودة الى بلدهم؟االى اسرائيل ومسالة مالیين الفلسطينيين الذین قد یتشوقو
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وایضا فان المادة السادسة خارجية، دستور االمریكي یمنع ایة والیة من الدخول بمعاهدات ان ال     
 ابرمتها تلكمن الدستور تطلب من الوالیات المتحدة ان تاخذ على عاتقها االلتزام بالمعاهدات التي 

قيات فالمحصلة المنطقية هي ان االتفا. الوالیات الجدیدة قبل انضمامها الى االتحاد االمریكي
وآمثال . الخارجية لكل من اسرائيل وفلسطين ستصبح اتفاقيات خارجية لحكومة الوالیات المتحدة

ا الموقعة قبل االندماج تصبح عقودا تابعة میشبه ذلك هو عندما یتم دمج شرآتين معا فان عقوده
تفاقيات التي وقد تتصل الدول التي یحدث فيها ثورات على ا لحكم من اال. للشرآة المندمجة الجدیدة

 اال انه غالبا ما تحترم تلك االتفاقيات او یتم الغاؤها اذا آان هنالك سبقتها،وقعتها الحكومات التي 
.مساوئ لها  

 
 

یمكن تحویل السفارات ومكاتب التمثيل التي انشئتها اسرائيل والسلطة الفلسطينية في الخارج    
اما اعضاء السلك . ي والیتيهما الجدیدتينة فحالى مكاتب تجاریة لتشجيع االستثمار او السيا

 ان مواهبهم مرحب بها للعمل ضمن وزارة والفلسطيني فسيجدونالدبلوماسي االسرائيلي 
ومن المتوقع ان تحدث خطة النجمتين . الخارجية االمریكية آما سيرحب بها في المؤسسات الدولية
. وفلسطيننهضة تجاریة في جميع انحاء العالم لالستثمار في اسرائيل  

 
ل في نفس حمنح حق العودة البناء جلدتهم تمثل مشكلة وبان مصالح اسرائيل وفلسطين      

 آاهمية قوانينهم االساسية او لهم يون ان قانون حق العودة مهملحيث یعتبر االسرائي. الوقت
طينيين اما الفلس. دستورهم القائم والذي یعتبر قانونا جوهریا بل وحتى اساسا لوجود اسرائيل

فبامكانهم ان یشيروا الى اآثر من مليون الجئ من اشقائهم الذین یعانون من العيش في مخيمات 
الالجئين في االردن ولبنان وسوریا فكيف سيكون من العدل ضم الفلسطينيين الذین یعيشون داخل 

لجانب االخر  اعلىواطنين امریكيين و استثناء اوالئك الذین انتهى بهم المطاف مالضفة الغربية آ
  االردن ؟من نهر

 
 

من المستحيل ان تمنح اسرائيل وفلسطين، باعتبارهما والیتين امریكيتين، سلطة ادخال         
لن یكون بمقدور وبمجرد دخول شخص الى الوالیات المتحدة ف آما انه. مواطنين جدد اليهما

.اسرائيل وفلسطين انكار اقامته في اراضيهم  
بمجرد ان تصبح اسرائيل وفلسطين والیتين امریكيتن، لن یكون هنالك فانه و. لتوضيح ذلك

فالسفر من اسرائيل وفلسطين الى . تصاریح دخول بين هاتين الوالیتين والوالیات الخمسين االخرى
والیة بنسلفانيا او آاروالینا الجنوبية سيكون یسيرا آالسفر بين والیتي رودایلند او ویست فرجينيا 

.وا او تينسيالى والیتي ای  
 
 
عندما تنضم والیات جدیدة الى امریكا فان سكان تلك الوالیات یصبحون مواطنين امریكيين        

. استنادا الى حقيقة ان انضمامهم الى االتحاد قد تم على اسس متساویة مع آل الوالیات االخرى
:دعنا االن نقوم بتطبيق هذا القانون وهذا الحدث على قضية حق العودة  

نستطيع ان نقول بشكل مباشر وصریح ان الفلسطينيين الذین یستطيعون اثبات انهم قد ولدوا في  
 مواطنين جميعا  لذویهم واقاربهم من الدرجة االولى سيصبحونباالضافةاسرائيل وفلسطين 

. الفلسطينية–امریكيين حتى وان آانوا یعيشون حاليا في مخيم لالجئين خارج االراضي االسرائيلية
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ضعهم یختلف عن حاملي جوازات السفر االسرائيلية او الفلسطينية فقط بفعل مكان اقامتهم فو
.الحالي والناتج عن تشریدهم الحتمي عن دیارهم بسبب الحرب االهلية الطویلة  

 مكان وذلك الن ان وضع هؤالء یتطابق مع المتطلبات الرئيسية للحصول على الجنسية االمریكية 
.ة امریكيةوالدتهم هو في والی  

 
    
یجب ایجاد حل مختلف لمن تبقى في الشتات مثل اقارب الالجئين الفلسطينيين من الدرجة        

 یمكن للكونغرس ان یصدر تشریعا یمنح  بموجبه عدد آافيا من تاشيرات و.سالثانية واليهود الرو
وعندما یحين . لسطينحق العودة ولم الشمل لالشخاص الذین یرغبون باالستقرار في اسرائيل او ف

وقت تحویل تاشيراتهم الى اقامات دائمة او الى جنسية امریكية فانه یستوجب على هؤالء االفراد 
 آصورة و.اثبات انهم استقروا بالفعل في اسرائيل وفلسطين منذ حصولهم على تاشيرات حق العودة

ا عبر تاشيرة خطوبة بالحصول  الى امریكوامشابهة لهذه الحال ، ال تسمح الوالیات المتحدة لمن ات
وبالنسبة . على االقامة الدائمة اال بعد ان یثبتوا انهم متزوجون فعليا من مواطنين امریكيين

 فان حصرها على اليهود والفلسطينيين تباعا یحتمل ان یكون عمال الشمل،لتاشيرات العودة او لم 
 فقد یطلب ایضا، 15.هود والفلسطينيين رغم ان غالبية المنتفعين بها سيكونون من الي،غير قانوني

.من مقدمي طلبات التاشيرة اظهار حجة قویة لعروقهم مثل العالقات التي تربطهم بارض اجدادهم  
 
 

لقد تم ترتيب قضية حق العودة بشكل جيد عبر خطة النجمتين، وقد یعتبر آل الفلسطينيين         
 الى مكان والدة ابائهم او اجدادهم فيما سيصبح تقریبا مواطنين امریكيين على الفور وذلك استنادا

ویمكن للقوانين الحالية وبدون . االن التراب الفلسطيني االمریكي، او التراب االسرائيلي االمریكي
اما بالنسبة لالخرین . صعوبة ان تخدم اقاربهم من الدرجة االولى آي یصبحوا مواطنين امریكيين

ة من روسيا الى اسرائيل، فانه باالمكان ایوائهم وذلك باجراء ومن ضمنهم اليهود الراغبين بالهجر
هذا التعدیل الطفيف سيتيح الفرصة لتحویل عدد . تعدیل بسيط على قانون الهجرة االمریكي الحالي

آاف من تاشيرات حق العودة ولم الشمل الى جنسيات امریكية بمجرد ان یفي الشخص بااللتزامات 
.الطبيعية والمعتادة  

 
 

یجب ان ال یقلق االمریكيون من ان یستحوذ عدد المهاجرین من اصحاب حق العودة ولم       
.  الشمل على حسابات الميزانية التي ذآرتها سابقا تحت بند الرعایة الصحية والتكلفة االجتماعية

شكل المهاجرون یحيث تستوعب الوالیات المتحدة حاليا ما یقارب المليون مهاجر سنویا، و
وليس منطقيا ان یهاجر آافة اليهود في العالم وآافة .  سكان امریكاعشر) دین خارج امریكاالمولو(

فرغم تمتع اليهود ومنذ عقود بحریة الهجرة الى . الفلسطينيين الى امریكا بعد قرار االنضمام
اما فيما .  الف مهاجر آل عام واغلبهم من روسيا70اسرائيل، اال ان معدل عدد المهاجرین هو 

                                                           
حيث إن الدین .  إن اغلب الذین یستخدمون قانون حق العودة اإلسرائيلي ليس لدیهم أمهات یهود-15

وان أآثر من ثلث المهاجرین اليهود ليس لدیهم . اليهودي یعتبر أن اليهودي هو من آانت أمه یهودیة
 إما ربع یهود فقط، وذلك آون احد جدیهما هو من اليهود، أو غير یهود حتى أباء یهود، لكنهم یعتبروا

.على اإلطالق آما هو في حالة العائدین بسبب القرابة العائلية المباشرة  
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 مالیين فلسطيني یعيشون خارج فلسطين 5 الى 4  منعلق بالفلسطينيين، فهنالك ما یقاربیت
فلو تساوى عدد العائدین الى فلسطين مع نسبة عدد . والعدید منهم موجود حاليا في امریكا

 الف تاشيرة 140المهاجرین الى اسرائيل سنویا فان مجموع تاشيرات حق العودة لن یتجاوز 
.ص هذا الرقم تدریجيا ألدنى مستویاته بعد عدة سنواتوسيتناق. سنویا  

 تبقى تلك االرقام تقدیرات جيدة ضمن نظام الرعایة الصحية والتكلفة االجتماعية المذآورة في و
.بدایة هذا الفصل  

 
 خالصة

 
 

لقد اظهر هذا الفصل من الكتاب ان خطة النجمتين هي حل عملي للمشاآل المستمرة في       
. فقد فحصت الخطة من قبل آل نقطة اعتراض محتملة وابرزت تفوقها في آل حالة. سطالشرق االو

ان خطة النجمتين مرنة بما فيه الكفایة لتستوعب العائدین وهي قادرة على تقدیم خدمات اجتماعية 
  أن یؤدي ذلك الى آما انها قویة بما یكفي لنزع االسلحة وبدونة، االمریكيیات المستوحسب

وتحترم وحدة ) اسرائيل وفلسطين(فهي تمنح القدس آعاصمة لكلتا الوالیتين . المن باالتضحية
عالمهم الموجودة حاليا وایضا تعمل على تمكين حل مسالة حقوق الملكية وفقا لسابقة قانونية أ

و االفضل من آل ذلك، هو ان خطة النجمتين تمكن االسرائليين والفلسطينيين من . متطورة جدا
تخضع فقط لتامين الحقوق التي  وةهم القضائيتنظماياتهم اليومية وفقا لقوانينهم وادارة شؤون ح

.درالي لحل قضایا النزاع بين الوالیاتيالمدنية الدستوریة وللقضاء الف  
 

     
 تبدو عسيرة سيجعل ذوي النية الحسنة یقفون ویتعهدون  قدیبدو ان هذا الحل العملي لمشكلة   

واني واثقة بالفعل من ان مالیين البشر سيستفيدون من هذا الحل . مكنةبتنفيذه باسرع طریقة م
ورغم ذلك ومن الناحية . وهذا ما أمل اليه بكل صدق. وبخاصة الشباب الفلسطيني واالسرائيلي

السياسية فانه ال یوجد شيئ یاتي بسهولة وحسب علم السياسة الطبيعية فان الوضع الراهن قد 
*. ما قبل العصر الكمبريرة فتیكون صلبا آصالبة صخر  

 
 

حلي بنا أالن أن ننظر إلى خطة النجمتين من آل زاویة ممكنة و لربما نستطيع صهر الدعائم     
دحض آافة االعتراضات المعقولة على خطة النجمتين وإدخال من خالل الصلبة للوضع الراهن 

دعم مشكلة الوضع الراهن، فقد النور إلى الشقوق الموجودة في إیماننا وتصرفاتنا وقيمنا التي ت
نتمكن من إبراز المخاوف والهموم المخفية والتي تجعل من مسالة تبني الناس لفكرة جدیدة أمرا 

وهكذا نتحول أالن إلى هذه المهمة مبتدئين بوجهات النظر الدینية ثم نعرج إلى الهموم . صعبا
.الوطنية لألمریكيين واإلسرائيليين والفلسطينيين  

 
 
 
 

                                                           
 العصر الكمبري هو اقدم عصور الزمان*   
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ل الثالثالفص  
 

  احترام الدین
 

"یجب ان تعلم تن نعيش معا آاخوة او نموت معا آحمقى"  
                                                           

   من اقوال مارتن لوثر آنغ                                                            
        

 
 الفلسطينية على العدید من المواقع المقدسة بالنسبة -ائيليةتحتوي األرض اإلسر          

للمسيحيين والمسلمين واليهود، و أحيانا تكون هذه المواقع مشترآة مثل الموقع المقدس في 
 لهذا و.القدس والمعروف باسم جبل الهيكل بالنسبة لليهود و الحرم الشریف بالنسبة للمسلمين

یحترم بوجه خاص رؤى تلك الدیانات العظيمة، أضف إلى ذلك السبب فقط نحن مجبرون إلیجاد حل 
أن العدید یعتبرون أن إسرائيل دولة یهودیة، أما اآلخرون فيصرون على أن تكون فلسطين دولة 

 إسالمية فهل تستطيع تلك الرؤى الدینية أن تتوافق داخل دولة أمریكا العلمانية؟
 
 

 المسيحيه
 
 

 أي حوالي ثلثي البشریة وقد قيلت و عملت العدید من ،يحيیسكن هذا الكون ملياري مس      
األشياء باسم المسيحية لكن یبقى في منتصف تلك األشياء اإلیمان برب واحد یرید من آل الرجال 

.والنساء أن یعيشوا بسالم  
 

أن اهللا یرعاهم آما یرعى المسلمين واليهود، فكون أن أصحاب الدیانات بیدرك المسيحيون    و
 آانت فمحبة اهللا. ينظر اهللا لهم بمحبة متساویةس یعبدون ربا واحدا ویطيعون أوامره فحتما ةثالثال
  ..في طول األرض وعرضها"احبب جارك " ألهمت عيسى لنشر رسالةقد

 
 

 أنها تقدم لنا البيئة التي يآماأوضحنا في الفصل الثاني فان السمة المميزة لخطة النجمتين ه    
م، و بالتالي و من منظور الدیانة المسيحية فان خطة النجمتين یجب أن تكون ستوصلنا إلى السال
. متوافقة مع خطة اهللا  

 
آمثال جدیر بالذآر هنا، یوجد العدید من المواقع المسيحية المقدسة في األراضي   و     

مسيح في الفلسطينية و من بين تلك أالماآن ربما یأتي في المقام األول مسقط راس ال-اإلسرائيلية
 لكن هنالك أیضا أماآن مقدسة مهمة جدا في الناصرة و القدس و غيرها من المدن ،مدینة بيت لحم

األخرى التي اظهر فيها المسيح معجزاته، إال أن الوضع الراهن عادة ما یجعل الوصول إلى تلك 
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جد العسكري حول إن وابل إطالق النار المستمر و التوا. أالماآن أمرا خطيرا بل و مستحيال أحيانا
.تلك أالماآن یحتقران الرسالة التي نشرها یسوع في األرض  

 
 

 فستبقى حتى لو طبقت خارطة الطریق التي تدعو الى وجود دولتين متجاورتين لتحقيق السالم     
 ینافس ا على أمنهما لهما وسيبقى خوفهمةالدولتان مشغولتان بتسليح نفسيهما ضد الدول المجاور

 إن وجود دولتين مستقلتين معناه انه سيكون هنالك معابر حدودیة باإلضافة إلى .محبتهم هللا
حتى إن تلك اإلجراءات تربي التعصب ، إجراءات اقتصادیة واجتماعية أخرى تستنزف طاقة األرض

.الذي یولد الغضب ویقلل من إمكانية حب البشر لبعضهم  
 
 

ع اإلسرائيليون والفلسطينيون أن یعيشا بسالم         بضمهما آنجمتين في العلم األمریكي، یستطي
وأخيرا ستصبح المقامات المسيحية في األراضي المقدسة خالية من إطالق النار مثلها مثل . ودي

 ینبغي على وحده،ولهذا السبب .  أالف الكنائس التي تزین المناظر الحضریة والدینية في أمریكا
.رآون خطة النجمتينالمرء االطمئنان من أن یسوع وأتباعه سيبا  

 
 

بل هي بلد .        إن أمریكا ليست بجنة اهللا في األرض وال تفرض نفسها بتكبر إلى مثل هذه المنزلة
یكلف فيها القانون اتباع آل دین باحترام الشعائر الدینية لجيرانهم وهي أیضا بلد تشجع سياستة 

ع من البيئة التي آرس یسوع حياته وهي بالتحدید ذلك النو. الناس لبناء عالقات ودیة متعددة
.لخلقها في األرض المقدسة والتي تشرف آل مسيحي إلحضارها لبلده  

 
 

 اإلسالم 
 
 

   إن عدد المسلمين في العالم یفوق المليار وهو ما یعني تقریبا أن من بين آل ستة أشخاص    
 إال إن مفهوم طاعة اهللا م،اإلسالقد قيل وعمل الكثير من األشياء باسم و. هنالك مسلم واحد بينهم

.یعلو فوق آل تلك األقوال واألفعال  
 
 

ویدرك .  الن الكل یخضع لسيطرة اهللالناس،   یدرك اإلسالم أن طاعة اهللا وحده تجب على آل    
بالتحدید أنبياء اليهود یذآر  القرآن  انن من اهللا حيثبواإلسالم أن اليهود والمسيحيين قری

.حترام الذي یذآر فيه النبي محمدوالمسيحيين بنفس اال  
 
 

باإلضافة إلى  و.تعتبر القدس ثالث المدن المقدسة لدى المسلمين بعد مكة والمدینة المنورة       
األرض ذلك فان أالماآن العدیدة التي زارها وانشاها إبراهيم آمقامات هللا في آل مكان في 

 القرآن،وآما هو مذآور في .  لدى المسلمين الفلسطينية هي أماآن ذات أهمية خاصة– اإلسرائيلية
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وآما اخبرنا اإلنجيل . اسحق إن إبراهيم هو أب للمسلمين آما هو أب لليهود آونه أبا إسماعيل و
بوجود هذا الكم من و . إبراهيم في آهف قرب مدینة الخليلفان هذین األخوین أتيا معا ليدفنا اباهما
 – باهتمام حيوي ذا وضع مستقل على األرض اإلسرائيلية اإلرث الدیني، آيف لإلسالم أن ال یحظى

 الفلسطينية ؟ وآيف لنا أن نعالج هذا االهتمام بطریقة مرضية؟
 
 
لذا فان جميع الحدود.  االسالم هو سيادة اهللا المطلقة على االنسان یعّلمه مان ضمنان م     

، في للنبي محمدمباشروقد قال الملك حسين، وهو حفيد . ضعها االنسان هي امور سطحية 
وبالفعل اذا آان هذا " یجب حل الصراع حول القدس باعتبارالقدس خاضعة لسيادة اهللا"احد االیام 

 بالمعنى و. الفلسطينية–الكالم ینطبق على القدس فسينطبق بالتالي على آافة االراضي االسرائيلية 
. قة على الحدود الفانية في الرمالسيادة اهللا ا لمطلل و ذلك  ان الملك حسين على صواب االساسي،

ذلك . مسؤولية االدارةاال انه في ميدان شؤون الحياة اليومية یجب اعطاء بعض الكيانات المؤقتة 
ة للبنى التحتية للمجتمع ستجعل من عبادة االنسان وطاعته لقوانين ربه امرا فالن االدارة الحصي

.اآثر سهولة  
 
 

ما هي الطریقة التي سيتم بها : االسالم ویرید اجابة عليه هووهكذا فان السؤال الذي یطرحه    
 تحقيق ادارة مسؤولة على ارض اهللا المقدسة بطریقة متساویة وفعالة؟

 
:  احتماالت تتعلق بهذا الموضوعثالثهنالك   
)وهي الوضع الراهن( سيطرة االسرائيلية -االول  
).لطریقحسب خارطة ا( سيطرة فلسطينية واخرى اسرائيلية -ثانيا  
)أي خطة النجمتين( تقاسم السيطرة بين الفلسطينيين واالمریكيين تحت ادارة امریكية -ثالثا  

 
 

تخيل غضب اهللا علينا بعد ان تحولت ارضه الى . لقد اثبت الوضع الراهن نفسه على انه آارثة  
فال . زرع واحالم آئيبة وحقول خالية من الفرقها الرصاصبيوت محروقة ومباني مقصوفة وثقوب 

.ر طرق جيدة الدارة ارض اهللاعتبالوضع الراهن وال حالة الحرب التي سبقته یمكن ان ت  
 
 

 القواعد ىهك احدترى فهي تنخان خارطة الطریق التي تدعو النشاء دولتين ال تبدو جيدة هي اال    
. وهي ان تمنح مهمة ادارة ارض اهللا لجهة واحدة، الجيدةاالساسية لالدارة  

ل عن ادارة اجزاء مختلفة الرض متكاملة بيئيا نفصن بشكل مسياسرائيل وفلسطين مسؤولتان جعل 
 یكونا مسؤولين عن زراعة ارض  انواجتماعيا واقتصادیا یشبه الطلب من شعبين منفصلين

.صغيرة  
م تيل لكن سي المحاصضفي النهایة ستنمو بعو. تلك هي مكونات الجدل والتسویف وقلة االنتاج   

 دائما مؤشرات خطر الفشل واالدوات ستبقىفالمصادر العامة آالماء . ثير من االراضيهدر الك
.الكلي لالدارة  

من منا یرغب في ان یودع بعض العقار الذي قد نكون محظوظين بما فيه الكفایة المتالآه آي  ف
 تدیره مجمموعتان مختلفتان من البشر؟
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 نستطيع نامن المؤآد ان.  اهللا یستحق ما هو افضل منابالتاآيد ال یوجد عاقل بيننا یقبل بذلك آما ان
 نقبل بها نحن والتي التقدیم حل الراضي اهللا المقدسة افضل من الحل الذي تعرضه خارطة الطریق 

ها حال الراضي اهللا المقدسة؟بانفسنا آحل الراضينا المتواضعة فكيف نقبل   
 
 

تبار مشروع النجمتين من وجهة نظر االسالم لضمان اخيرا فانه لم یتبقى لنا اال ان ناخذ في االع    
والسؤال االن هو آيف سيكون العمل الذي ستؤدیه . على اآمل وجهوان ارض اهللا ستدار جيدا 

؟نفلسطينال وينالسرائيلابمساعدة " الدولة المسؤولة" امریكا   
 

ءة وانصاف وبرشاقة استنادا الى التاریخ فان الجواب هو انه سيكون عمال جيدا وسينفذ بكفا    
.وارادة متطورة دائما  

 
من سكان  % 5ورغم ان نسبة االمریكيين هي . ال یمكن انكار ان االمریكيون هم مدیرون جيدون

وبينما یوجد المریكا حصة من . العالم اال انهم ینتجون ما مجموعه ثلث قيمة االقتصاد العالمي
ال انها استطاعت ان تحمي مناطق طبيعية شاسعة االراضي الصناعية القاحلة التي سببها االنسان ا

) الصنوبراو غابات ( وغابات ریدوود )الوادي الكبير(الجيالها القادمة مثل منطقة جراند آانيون
ق بكونها تضمن لزوارها الحصول على التجربة التي فووایضا فان امریكا تت. القدیمة قدم القرآن

ه العاب التسلية او حلم یشدونه في المنتزه تنز م منمتعة یرجونهایبحثون عنها سواء اآانت 
ان التقنيات االمریكية في االدارة هي ذات ميزة محددة وفي عالم السياسة . الوطني للحياة البریة

.فان امریكا تقدم ادارة جيدة فقط من خالل عملية ادارتها للوالیات  
 

        
. نظام حكيم الدارة مصادر القوى الواسعة االنتشارفي الحقيقة ان نظام الدولة االمریكية هو   و      

منها فرغم انه آانت المریكا القوة المتالك العدید من المستعمرات اال انها في الواقع بالكاد امتلكت 
ل الى دمج اراضي جدیدة الى اراضيها عبر مبدأ المساواة واالحترام الكبير يفامریكا تم. واحدة

 وانجلترا لسوفيتيوبينما نجد ان الدول المكونة لالتحاد ا. یدةللحقوق المحلية لالراضي الجد
 فان الوالیات المكونة المریكا ما السرب،واسبانيا لم تستطع االنتظار حتى تنفصل وتغرد خارج 

. تزال مستمرة في العيش معا بسالم  
  

ي اسرائيل  فاغلب العمل ستقوم به والیتالتفاصيل،ان امریكا ليست بمدیر فزع یهتم بادق     
في الدستور ا ورغم ذلك ولمصلحة آل طرف فان سلطات هاتين الوالیتين سيتم تحدیده. وفلسطين

.لتجنب الصراع مع بعضهما البعض ومع شعبيهما  
 

 امریكا ایضا ليست بالمدیر الغائب غير المحظوظ، ولو آانت غير آذلك فان خطة النجمتين آما ان
حاآم الفدرالية االمریكية یقظة لضمان ان الوالیات لن وان الم. لن تختلف عن خارطة الطریق

الرئيس االمریكي مكلف آما ان . رض سبل التجارة الداخلية بينهاتتختصر من الحقوق المدنية او تع
.بارسال ما یكفي من القوات لتعزیز قرارات المحكمة الفدرالية  
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 جدا، وال باشياء قليلة جدا، آثيرة  ال تفوض غيرها باشياءالتجاري، في المصطلح امریكا،ان      
وقد فصل هذا النوع من . فدیموقراطيتها النشطة تمكنها من تصحيح مسارها آلما دعت الحاجة لذلك

–حيث یخبرنا االنجيل والقرآن بان اهللا اعطى االرض االسرائلية . االدارة ليناسب االراضي المقدسة
 ذریة ابراهيم تدین باالسالم واليهودیة والبروتستانية واليوم فان. آافةالفلسطينية الى ذریة ابراهيم 

وانطالقا من تلك الوقائع الفریدة فان افضل ادارة لهذا الجزء من ارض اهللا هو عبر . والكاثوليكية
. مة آما هو موصوف في خطة النجمتينميدرالية متعددة وحيادارة تبنى على قاعدة والیة ف  

 
 

كون االماآن المقدسة على االرض تحت وصایة مالئمة وهكذا تجد ان ما یهم االسالم هو ان ت     
وان .  الفلسطينية–ان االمة االسالمية آافة قلقة من الوضع الحالي في االراضي االسرائيلية 

االسالم یساعدنا لنتذآر بان السيادة الحقيقية الوحيدة على االرض هي هللا الذي خلقها ، وما نحن 
.لذا فانه لزام علينا ان تكون مدراء من الطراز االول.  ارضهالبشر اال خلفاء اهللا في  

 
 

 الذي ینفذ ما ليس بالحلا ذلكلكن . هنالك بعض من یرغب في رؤیة دولة اسالمية في فلسطين     
اليم امما عدیدة آما ارادها اهللا ان تكون، و فلقد اصبحت ذریة ابراهيم. جاء بالقرآن بصورة جيدة

قد تبقى مبادئ و. تشعر بالترحيب في االرض التي وعدوا بها جميعا یجب ان آل امة من هذه االمم
وذلك آون المبادئ . االسالم تشكل العمود الفقري للقوانين التشریعية في والیة فلسطين االمریكية

. االسالمية تتوافق مع المبادئ المسيحية واليهودیة التي تعتبر اساسا للقوانين الغربية من جهة 
 یطالب ایضا باظهار احترام آبير لسلطة اصدار القوانين ، من جهة اخرى،ستور االمریكيوالن الد

 وهكذا فان فلسطين بالتاآيد ستصبح والیة اسالمية :االمریكيةالمحلية لكل والیة من الوالیات 
. مع جوهر القرآنم والیة ذات قوانين علمانية تنسجنفسه وبحيث تبقى في الوقت. ودودة  

 
 

 علينا ان ندرك ان االراضي المختلفة تطالب بحلول مختلفة لسبب مفاده ان الحقائق یجب      
ان تعددیة االراضي المقدسة على االرض . التاریخية والثقافية والجغرافية الفریدة هو التي تسود

.  الفلسطينية تطالب براع یحترم التعددیة الدینية والسلطة المحلية وحقوق االنسان–االسرائلية 
وال یوجد مرشح في عالم اليوم . جب ان یكون ذلك الراع قویا بما یكفي لضمان احالل السالموی

بالتالي فاننا نجد ان خطة النجمتين تحترم مصالح . افضل من الوالیات المتحدة ليقوم بذلك الدور
.االسالم  

 
 

 اليهودیة
 
 

ارب ربع نسبة مئویة واحدة من أي ما یق.  مليون یهودي في العالم15یوجد االن ما یقارب ال       
وآان الحافز لتلك االقوال . وقد قيل وعمل الكثير باسم اليهودیة %). 0.25(مجموع البشر 

.واالفعال هو االیمان برب واحد یعتني بشعبه  
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ویدرك الفكر . یدرك اليهود بان جميع الناس هم شعب اهللا وبان الناس جميعا هم ذوي اصل واحد    
فهؤالء المؤمنين هم ایضا من .  یشمل المسيحيين والمسلمين اهللااص ان شعباليهودي بشكل خ

. وآذلك اليهود ایضا،نسل ابراهيم  
 
 

فلقد تم طردهم من اسرائيل مرتين .  بهم فعالنيمن الصعب على اليهود التصدیق بان اهللا یعت     
 ان آل محنة اخرى، جهة ومن. على االقل وقد قتلوا بشكل جماعي في العدید من البلدان االوربية

دت الى تحسين قدرتهم على التكيف مع الظروف ، اظاعتهافتعرضوا لها وبغض النظر عن مدى 
 ة عن طریق آتاب و ذلكفقد ادى تشریدهم الى بابل الى احياء ذآرى الهویة اليهودیة. المتغيرة

) الهولوآوست(يهود حتى ان محرقة ال. الكتاب المقدس لهم وهو التوراة او انجيل العهد القدیم
ربي ثابت لتاسيس اسرائيل، وهكذا فانه باالمكان رؤیة وعد اهللا من غالبشعة آانت قد ادت الى دعم 

 من حقيقة  وخالل حقيقة انه لم تنجو دیانة على قيد الحياة لفترة زمنية اطول من الدیانة اليهودیة
.ان اللغة العبریة هي اقدم لغة مستخدمة على نطاق عام  

 
 

  و. قيمة الحياة االنسانية تفوق آل االعتبارات االخرىهو انمه الدیانة اليهودیة ّلان ما تع      
 فانه ليس مفاجئا ان یقوم هذا الدین ،استنادا الى ذلك والى معرآة اليهود المستمرة من اجل امنهم

الزعماء وستجد . بتفحص التطورات الجدیدة بموجب اثرها على بقاء اليهودیة على قيد الحياة
  معویتحدثون" هل تلك التطورات هي ید اهللا الذي یراقب شعبه؟"الدینييون یسالون انفسهم 

بعضهم البعض الثبات فرضيات تقول ان بعض الخطط الجدیدة ، مثل آتاب الدولة اليهودیة  وبعض 
  ید مستویات الذوبان في المجتمع آاالبتعاد  عن التقاليد والرواج الداخلي ، هي ليست حقيقة

الخيانة الشریرة والتي تسعى الغواء اليهود واخذهم بعيدا عن صبرهم في انتظار المسيح او بعيدا 
. عن االمان في وعد اهللا لهم بالحمایة  

 
 

واما هؤالء . حتى اآثر اليهود تحفظا ینبغي عليهم رؤیة ان خطة النجمتين تتوافق مع التوراة    
ى حدودها االنجيلية لتشمل یهودا والسامرة فاننا نقول لهم الذین یؤمنون بوجوب توسع اسرائيل ال

.الموحدة غربي االردنبانه یجب النظر بایجابية تجاه السيادة الواحدة والودیة على جميع االراضي   
  
 

 اقدام اجدادهم بما في ضمنها أ في مكان موط یجب ان یعيشواواما هؤالء الذین یؤمنون بانهم      
 االن ببساتين الزیتون الفلسطيني او بشوارع قریة عربية تنبض تلىءال التي تمالسكن في قمم الجب

لقواعد العادیة والمعتادة ا واعيطن ت ذلك شریطة اكم فعل فاني اقول لهم قد یكون بامكان،بالحياة
.لقانون العقارات  

 
 

 المتعصبين االقامة وستنتهي ایام الهدم التعسفي لحياة الفلسطينيين آلما ارادت حفنة من اليهود     
وال اسف على ذلك، فلقد داس الهدم التعسفي على المطالب االنجليزیة التي تدعو الى . في مكان ما

ان تلك االعمال لم تقع على ید الدیانة . التعایش الودي وتسبب بحالة شك وعدم استقرار متواصل
. جل احياء السيناریو القدیمن اليهود والمستعدون لدفع أي ثمن الياليهودیة بل على ید المتعصب
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ومع ذلك فال یزال بامكان المتعصبين اليهود من ان یعيشوا حلمهم، حيث ان مستوطناتهم ستصبح 
وستكون بذلك الوقت محاطة بالعرب الذین . دراليةيحميها السلطة الفتشرعية بموجب القانون وس

.سيكونوا اصدقاء لليهود اذا اظهر اليهود صداقتهم لهم  
 
 

 الفلسطينية –ن خطة النجمتين تمجد قدسية الحياة اإلنسانية وتجعل األراضي اإلسرائيلية إ     
 اإلنجيلية توفي الوقت نفسه فان خطة النجمتين تسمح بتحقيق النبوآ. بالكامل أآثر أمنا وطمأنينة

واألفضل من ذلك آله هو أن خطة . التي تردد صدى أآثر التغييرات محافظة للكتاب المقدس
حيث انه . متين تحقق آل ما تم ذآره أعاله بدون التضحية بأي مبدأ من مبادئ القانون اليهوديالنج

ال یوجد أي شيء في التوراة یقول بان القدس یجب أن تكون تحت السيادة القانونية المطلقة لدولة 
ة في طيف من الطوائف اليهودیة الموجودلوآما اثبتت السيادة االمریكية حسن ضيافتها . اليهود
ن تقل على االرض التي ولدت ل فانها ستثبت لالهوتيين اليهود بان ضيافة السيادة االمریكية امریكا،

.فيها الدیانة اليهودیة  
 
 

ب االذى للدیانة اليهودیة بل هي تحمي الحياة اليهودیة بوهكذا فقد اثبتنا ان خطة النجمتين ال تس    
 ذلك فهي مواتية للدیانة اليهودیة اآثر مما هي مواتية وباالضافة الى. بشكل افضل من أي بدیل اخر

.عایة جيدة جدارللوالیات المتحدة نفسها والتي باالجماع العام ترعى اليهودیة   
 

       لكن افرض ان الوالیات المتحدة تحولت لتصبح معادیة لليهود فماذا سيحصل؟
م یكن بامكان االسرائيليين قمع ثورة اذا لو .لين ان یثوراي في هذه الحالة یمكن لالسرائالجواب،

16.االسرائيليةجيرانهم الفلسطينيين فان امریكا لدیها فرصة ضئيلة لمنع تمرد االمة   
 

  مرآة ستؤدي الى ذوبان اآبر لليهود؟افرض ایضا ان األ     
 فاسرائيل حاليا هي مجتمع النجمتين، اذا آان ذلك صحيحا فلن یكون جدال ضد خطة :الجواب 
. ان تجنب ذوبان هویة االسرائليين هو مهمة االباء والمجتمع المحلي. رك وبشكل متزایدمأمت

 اال ان ذلك غير مجتمع اخرویمكن جعل الحكومة والثقافة آبش الفداء لمسالة ذوبان اليهود في 
 بالرغم من ذلك فان االهتمام بالدین  و.منطقي آونه یؤدي الى توجيه اللوم في االتجاه الخاطئ

فلم تمنع الثقافة الشعبية اعدادا متزایدة من اليهود االمریكيين من . ثقافة اليهودیة ما زال عالياوال
.االحتفال باعيادهم وتعميق ممارستهم الدینية  

 تجد اليهود، العلمانية للمجتمع االمریكي في ذوبان العدید من  الطبيعة وفي الوقت الذي تساهم فيه
السرائيلية لم تمنع قسما آبيرا من الشباب االسرائيلي من اهمال ان الطبيعة الدینية للحكومة ا

.الواجبات الدینية  
 

                                                           
ان وال اعتقد ان هنالك فرصة  واحد بالمليون من .  ان الدستور االمریكي ال یحظر االنفصال-16

اسرائيل ستشعر بحاجتها لالنسحاب في یوم من االیام ، او ان تصير الوالیات المتحدة معادیة في یوم 
. من االیام لهذا الجزء المهم من الدائرة التشریعية والجغرافية والثقافية الخاصة  بها  
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 هما اال قوتين من قوى آثيرة التي تؤثر العامة مافالحقيقة هي ان السياسة الحكومية والثقافة        
ب اتجاهاته تذهوالجزر، تلك القوات هي مثل المد . تجاه الدین او بعيدا عنه بشدهم بااما. على البشر

شر بصرف النظر عن فالدیانات العظيمة تحافظ على جاذبيتها للب. اعلى واسفل وذهابا ومجيئا
.ثقافة الشعبيةاللمعان الظاهر لل  

 
 

نفس الطریقة التي تعد بان وجود والیة إسرائيلية في أمریكا یمكن لها ان تكون والیة یهودیة       
  تعتبري، التآي مثالاعض الوالیات آوالیة آنتب ومثل. منفيها والیة یوتاه آوالیة لطائفة المور

 من اليهود اغلبية) اسرائيل(بعبارة اخرى سيكون لمثل هذه الوالیة . " حزام االنجيل"جزءا من
. مرآز تعليم وثقافة یهودي االساسية وتكونمرضية بذلك متطلبات هيرتزل  

 
 

لسلطة االجتماعية االقتصادیة ا  منع الشاسعة فان الرقاألمریكي،بفضل التعدیل العاشر للدستور   و
جدیدة من تشریع العدید من ال اسرائيل االمریكيةوهذا یمكن حكومة والیة . یاتالویالتمنح الى

. الخرى االدیان اعة لليهود شریطة ان ال تمنح االفضلية للدین اليهودي على حسابجالقوانين المش
وليس (مریكية ان تطلب ان تغلق المكا تب الحكومية  االلوالیة اسرائيلفعلى سبيل المثال یمكن 

 عطلة ، باالضافة الى اغالقها یوم االحدمن او بدال ، عطلة اليهود السبت، في یوم) الخاصة
17. عطلة المسلمين، ویوم الجمعة،المسيحيين  

 
 

 من ناحية و.  خاصة للدیانة اليهودیةاعتباره افضليةیمكن تبریز ذلك من ناحية عملية بدال من       
اخرى ال یحق لوالیة اسرائيل االمریكية تمویل المدارس االبرشية اليهودیة او ان تمنح هبة الي 

تلك القيود الدستوریة لم تجعل من اسرائيل دولة .  نوع من االفضليات االجتماعية او االقتصادیة
 من ان بدال)ها هيرتزایضا آما رغب ب(ن انها دولة یهودیة علمانية مفهي ببساطة تض. ل یهودیةقا

 فان الدیانة اليهودیة ال تحتاج العداوة،بعد نجاتها الالف السنين في بيئة و. تكون دولة یهودیة دینية
نها من ان تزدهر بثقة فقط اذا آانت تعيش في فجمال اليهودیة الجوهري یمّك. لدعم دولة آي تزدهر

.الضبطوهذا ما تقدمه خطة النجمتين ب. دولة ودودة وبيئة آمنة  
 
 

فان الدیانة اليهودیة .  آما هو الحال في الدیانة المسيحية والدیانة االسالمية:القولخالصة         
ویستطيع زعماء الدیانات الثالثة ان یبارآوا خطة . احة من خالل خطة النجمتينرتستقر بكل 
. فهي تخدم اسمى االهداف لكل دیانةباخالص،النجمتين   

 

                                                           
العمل  من بين الدول الصناعية یتمتع االسرائيليون االمریكيون بواحد من اقصر معدالت -17

. ساعة عمل في امریكا38.5 ساعة عمل مقارنة ب 37.8االسبوعية وهي   
ومن المرجح ان تصبح .  ساعة عمل اسبوعيا35و بالمقارنة فقد شرعت فرنسا قوانين العمل لتكون 

.سبب التكنولوجياب ساعة مع استمرار زیادة االنتاج 32ساعات العمل   
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يم فيما اذا آانت الهموم المدنية لالمریكيين واالسرائيليين والفلسطينيين قد ّقفي الفصل القادم سن
فاذا حلت الهموم فهذا معناه ان هنالك حال الزمة . حلت من خالل تفاصيل خطة النجمتين ام ال

.الشرق االوسط عمليا بتفاصيله وانيقا بتصميمه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56

 الفصل الرابع
 
 

 المسائل االمریكية
 
 

 یمسك االنسان بيدیه الفانيتين السلطة النهاء آافة اشكال الفقر االن حيثان العالم مختلف جدا "
وحتى االن فان نفس االفكار الثوریة التي قاتل الجلها اجدادنا . البشري وآافة اشكال الحياة البشریة

ن آرم الدولة بل من  وهي االیمان بان حقوق االنسان ال تاتي م–ما تزال قضایا دائرة حول العالم 
من اقوال جون آندي..." ید اهللا  

 
 

 وبالرغم من ،ن من وراء الحل المنفتح التفكير للسالم في الشرق االوسطولن ینخدع االمریكي       
ویمكن للمرء . ذلك سينقض النقاد االعالميين فورا على ما سيرون انه سلبي في خطة النجمتين

 ،“ اان ذلك بعيدا جدا عن":قائليناعية والتلفزیونية یئنون تقریبا سماع مذیعي البرامج االذ
لن تتخلى ایة والیة عن مقاعدها في  " ،"ذلكلن نستطيع تحمل  " ،"ثانيةبورتوریكو "

".ستزید االرهاب سوءا "،"الجلهمالكونغرس   
د خالف  انها مجرم والسؤال االن هو هل یوجد هنالك ایة حقيقة تستند عليها تلك النظرة السلبية ا

.زائف هدفه جذب اهتمام الجمهور لالعالنات التي تتخلل تلك البرامج االذاعية والتلفزیة ؟  
 
 

 المسافة 
 
 

وتبعد هاواي . من واشنطن)  آيلومتر9500( ميل 6000تقع اسرائيل وفلسطين على بعد        
تين من الطيران  هنالك ما یقارب مسافة ساعاخر،من واشنطن وبمعنى )  آيلومتر7800( ميال 500

18.بين االثنتين  
ستكون الوالیتين الجدیدتين اول مغامرة المریكا في النصف الشرقي من الكرة االرضية اال ان ذلك 

ذلك سيبقى هنالك   وعلى الرغم من19.البعد بالكاد یكون مهما في عصر الطيران النفاث واالنترنت
 واسيا وافریقيا بعيدون جدا جغرافيا عن شعور داخلي لدى االمریكيين بان الشرق االوسط واوروبا

                                                           
 آانت نسبيا اآثر بعدا عن اقرب 1850 سنة  االمریكي عندما انضمت آاليفورنيا الى االتحاد-18

والیة مجاورة لها وهي تكساس او عن واشنطن العاصمة مقارنة ببعد اسرائيل عن امریكا حاليا 
.استنادا الى وسائل النقل سابقا وحاليا  

 
لنصف  متعهدة بابعاد االمم االوربية عن ا1823 عام رو عندما تبنت الوالیات المتحدة مبدأ مون–19

الغربي من الكرة االرضية، لم یكن هنالك مبدأ معاآسا البعاد الوالیات المتحدة عن النصف الغربي 
.للكرة االرضية  
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 واني القترح ان تستخدم قوة المنطقة المحایدة آنوع من انواع االدویة المضادة .المتحدةالوالیات 
.للحموضة التي یشعر بها العدید نتيجة لضم والیات بعيدة جغرافيا من الوالیات المتحدة  

 
 

وان العقيدة الثابتة .  مریكية هي ان العولمة شيئ جيدان العقيدة الراسخة للسياسة الخارجية اال     
 اما العقيدة الثابتة العالم،للسياسة العسكریة االمریكية هي توفير القوة العسكریة الي زاویة في 

ومما یؤآد على توحد . للسياسة االجتماعية والثقافية االمریكية فهي ان الكون یشبه قریة عالمية
لمقولة الشهيرة لرائد الفضاء آارل ساغن عندما وصف الكرة وقرب عالمنا من بعضه هو ا

.االرضية وهي تبدو من الفضاء الخارجي آنقطة زرقاء باهتة  
 
 

فلقد انكمشت المسافات في قارة امریكا الشمالية الشاسعة خالل القرن الثامن عشر لتمتد من      
". القدر الجلي"ناس بضرورة الشاطئ الشرقي الى الشاطئ الغربي الشرقي وذلك بسبب ایمان ال

السفن وفي الحقيقة فان المسافات التي آانت تعتبر بعيدة حسب مقياس المشي بدت قصيرة بسبب 
 الحدیدیة واستخدام الخيول لنقل الرسائل بسرعة وبسبب البرقيات ووسائل االعالم والسكك
 االوسط  وامریكا الشمالية واليوم ال تزال تلك الوسائل تعمل جاعلة المسافة بين الشرق. المختلفة

اقل فالسفر الى الشرق االوسط یستغرق . تبدو اقصر مما ستكون عليه لو آانت تعمل بقوة االقدام
من یوم وهنالك البرید االلكتروني الذي ینقل المعلومات فوریا باالضافة الى التلفونات المتوفرة في 

لذا فلو . عض آل ليلة عبر شاشات التلفازواصبح الناس في طرفي القارة یرون بعضهم الب. آل مكان
فان السالم سيتمكن من االمتداد من ارض االحالم الى االرض " القدر الجلي"طبق مفهوم 

.المقدسة  
 
 

وان . یمةدان آل ما ترمي اليه خطة النجمتين هو استخدام المنطق لتجاوز المعتقدات الق      
 عام من الزمن آاقدم من أي 200د الى اآثر من الدستور االمریكي نفسه والقوي بما یكفي ليمت

 الحضارة قوي بما فيه الكفایة بالتاآيد ليمتد ویعبر مياه فجرغ ودستور وطني مكتوب منذ بز
تماما مثل المسافات االرضية والتي مهما بعدت فلن تبعد عن ید القانون . االطلسي والبحر المتوسط

 وانه لحقيقي ایضا انه ال توجد مسافة ارضية لسریعة،االطویلة او عن حقوق االنسان ذات الخطوة 
.كية خاصة وان العدید من المتطلبات االخرى قد تم تلبيتها باعجابیتبعد عن متناول الدولة االمر  

 
 

 تكساس ام بورتوریكو ؟
 
 

ا بهمن المرجح ان یتسائل االمریكيون فيما اذا آانت اضافة اسرائيل وفلسطين ستكون اآثر ش       
 ام انها ستشبه اآثر 1845 تكساس المستقلة الى االتحاد االمریكي عام یة لجمهورمفرحةضافة اللال

 سموات قبل 9لقد آانت تكساس دولة مستقلة لمدة  .الرومانسية الصعبة بين بورتوریكو وامریكا
مثل ( ومن جهة اخرى فقد ظلت بورتوریكو على هيئة آومنولث 20ان تنضم للوالیات المتحدة،

                                                           
.1891 لقد آانت فيرمونت ایضا دولة مستقلة قبل انضمامها للوالیات المتحدة عام – 20  
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 اغلبية ابدا،تابعة للوالیات المتحدة وظل مواطنيها مواطنون امریكيون اال انها لم تحشد ) عةمقاط
 بدال من بقائها في حلة الكومنولث التابع مواطنيها لصالح تحول بلدهم الى والیة امریكية رسمية

.المریكا  
الوالیات المتحدة  فان اقلية صغيرة من سكانها سيفضلون التخلي عن وضع بلدهم الحالي بالفعل، و

.لمصلحة تحولها الى دولة مستقلة السيادة  
 
 

مخاطبة ود تكساس لم تتم بسهولة حيث ان  .في الحقيقة فانه ال یوجد موقفين متشابهين         
 االغلبية الساحقة من البورتوریكيون آما ان)تهنئة في نهایة المطافالرغم انها انتهت بالتعانق و(

لكن قرار انضمام اسرائيل وفلسطين الى الوالیات . لمواطنة االمریكيةفظوا باتیریدون ان یح
.ة فریدة من نوعهاصالمتحدة سيكون ق  

رها یعتبرة والیة مثل تكساس التي بعض البصيرة من خالل مقارنة خبومع ذلك فبامكاننا ان نكتسب 
لعدید من الناس عمليا  ایعتبرها وضع بورتوریكو التي معالناس في جميع انحاء العلم رمزا المریكا 

.رة امریكيةممستع  
 
 

 وقد عن المكسيك وذلك بانفصالها 1835لقد اصبحت تكساس جمهوریة مستقلة في عام       
قد نعم اهل تكساس بنفس و. مایة من الدولة االمریكية فوریاحمة تكساس الجدیدة حكومالتمست 

ل وفلسطين اذا انضمتا الى الوالیات فوائد االمن واالزدهار االقتصادي التي ستنعم بها اسرائي
باالضافة الى ان العدید من اهل تكساس آان لهم صلة قرابة عائلية تعيش في امریكا قبل . المتحدة

  21.والفلسطينيينان ینضموا رسميا اليها تماما آما هو الحال بالنسبة لالسرائيليين 
 
 

 وهو رئيس سابق للوالیات ز، ادامالوحيد جونوقد تفاجا اهل تكساس بقيام عضو الكونغرس     
. حجب التصویت على مشروع قرار انضمام تكساس وبالتالي رفضت المبادرة بازدراءب ،المتحدة

داخل ) الرق( سبب سماح تكساس لمبدأ العبودیة  هيآانت القضية الرئيسية في ذلك الوقت
 محاولة الحد من انضمام  علىفي نيوانجالند اعتاد المشرعون من الوالیات القویة  حيث.اراضيها

22. الى امریكا) الوالیات التي فيها عبيد(المزید من والیات االسترقاق   
 
 

 اعتمادا على انفسهم ومحاربة المكسيك هم لمواصلة تقدمخيارلم یكن لدى اهل تكساس        
ل  تشجيع تكساس على االستقالون الوآالء البریطانيأوفي ا لصدد نفسه بد. والكفاح اقتصادیا

                                                                                                                                                                             
 

ات القرن الثامن عشر  لقد انجذب االمریكيون الى تكساس بوعود االراضي المحررة في عشرین-21
وقد . تماما آما ینجذب االسرائليون حاليا الى وعود االسكان المنخفضة التكاليف في الضفة الغربية

. رفض المكسيك للسماح بالعبودیةضدثار االمریكان في تكساس   
 

ن ایضا من ميول الوالیات الجنوبية لمعارضة التعرفة و لقد آان المشرعون الشماليون متيقن-22
.جمرآية العالية والبنك المرآزي القوي وتحسنات البنى التحتية القوميةال  
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طانيون ینظرون الى تكساس على انها حصنا ضد التوسع ی وعودا للتجارة حيث آان البراباعطائه
 اخرى فقد عرض ومن جهة.  المحيط الهادئشاطىءمصالح البرطانيين على جاه االمریكي غربا بات

 من أي تحالف مع الوالیات أ ان تتبرةالمكسيكيون على تكساس االعتراف باستقاللها شریط
فقد اصبح االهتمام بتقييد نفوذ البریطانيين . تغيرت حالة المد والجزر في واشنطن و.دةالمتح

 الكرة االرضية ینافس اخالقهم التي تعارض مسالة صفي من نغربوالمكسيك في الجزء ال
 أي توسع الوالیات المتحدة على امتداد القارة (درالجلي وقد تصدى النداء الغربي للق.العبودیة
 وبعد ذلك وافق رئيس جدید للوالیات المتحدة 23. لشجب المعارضين لمسالة العبودیة)االمریكية

. سنوات من رفض طلب تكساس6على السماح لتكساس باالنضمام الى الوالیات المتحدة بعد   
 
 

وسامح اهل . تفاوض الدبلوماسيون في امریكا وتكساس ووقعوا معاهدة االنضمام بفخر      
فضهم لهم في السابق واظهروا ثقة قليلة لنوایا البریطانيين والمكسيكيين تكساس االمریكيون لر

وحينما بدا ان آل شيئ یسير على ما یرام استخدم المعارضون لمسالة .  االستقاللوهمالذین منح
وتم صفع وجه تكساس مرة . العبودیة قوتهم العتراض التصویت على معاهدة انضمام تكساس

. اخرى  
 

فبعد ان ظهر ان االنتخابات  . الى امریكاتكساسنضمام تكساس یمة مؤیدي الم تثنى عز      
االمریكية التالية تصب في مصلحتهم تبنى مجلس النواب االمریكي قرار لدعوة تكساس الن تصبح 

. نائبا98 وعارضه 120وذلك القرار لم یكن باالجماع حيث وافق عليه . والیة امریكية  
حيث أن تغيير صوت . 25 – 27تصویت وبهامش صوت واحد بلغ وقد نجح مجلس الشيوخ بال   

واحد من نعم إلى ال آان بامكانه ان یفقد األغلبية ولم یكن هنالك نائب للرئيس في ذلك الوقت ليحل 
 وقد صوت الشعب في تكساس 24.المشكلة وبالتالي اصبحت تكساس وبشق االنفس والیة امریكية

 وانتخبوا اول رئيس لهم وهو سام المتحدة، الى الوالیات باغلبية ساحقة لصالح انضمام بلدهم
.هيوستن ليكون اول عضو لتكساس في مجلس الشيوخ االمریكي  

 
 

 وفي مثل هذه الحالة سابقا،ان اسرائيل وفلسطين هما آيانين ذا سيادة مثل جمهوریة تكساس        
 بالدعوة الى االنضمام الى فان المسالة ببساطة هي احترام مناسب من الكونغرس بالتقدم اوال

 آاصرار الرئيس االمریكي جيمس عصریة،وباصرار من رئيس امریكي ذو اراء . الوالیات المتحدة
 النواب والشيوخ من اصدار قرار مشترك لدعوة ا سيتمكن مجلسعاما، 150بولك قبل اآثر من 

. افة الوالیات االخرىاسرائيل وفلسطين الن تصبحا والیتين امریكيتين على اسس متساویة مع آ
                                                           

ویسكونسن لالنضمام الى الوالیات المتحدة   ایوا ومان وهتي ایضا فقد ساعد استعداد والیتين جدید-23
والیة اخرى مؤیدة للرق وهي فلوریدا والتي انضمت الى الوالیات  على توازن انضمام تكساس و

.نفس العامالمتحدة في   
 

 لقد نجح التصویت الدستوري لمجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس على قرار قبول تكساس – 24
ولم یكن . في االتحاد األمریكي بهامش آبير والذي تبعه خضوع تكساس لشروط قرار االنضمام
ل تكساس، هنالك واجبا دستوریا على أي من المجلسين داخل الكونغرس ليبادرا أوال بدعوة بلد مث

.لكن ستكون المبادرة بدعوة إسرائيل وفلسطين أوال بادرة جيدة  
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المسودة ، )سنة او سنتين من تاریخ دعوتهم(شریطة ان یقدموا للكونغرس وخالل تاریخ معين 
دیة حتوافق مع الدستور االمریكي ومع اعتبارات ت و التيهما يلمشروع دستور والیتالتي تبنوها 

ا من قرارات  الفلسطيني واالسرائيلي بما یصاحبهمن وباستسالم مسودة الدستوری.معينة
المشرعين ونتائج االستفتاءات العامة یستطيع الكونغرس ان یصادق رسميا على قانون یجعل من 

 وانطالقا من هذه ، مواطنين امریكيينمن شعبيهمااسرائيل وفلسطين والیتين امریكيتين ویجعل 
.س لنا جميعا تجربة تكساه آما اظهرتتحقيقها، یمكن ءياشالنقطة فان العدید من ا ال  

 
    

لقد اصبحت بورتوریكو مقاطعة امریكية بعد ان استولى عليها االمریكان من االسبان خالل       
 ةولمأه لم تكن بورتوریكو تكساس،على خالف و. 1898الحرب االسبانية االمریكية عام 

العشرین وخالل القرن .بالمهاجرین االمریكان وآانت معزولة لغویا وثقافيا عن نمط الحياة االمریكية
ة لتصبح آومنولت وبذلك منح شعبها المواطنة االمریكية وحصلت على قانونيتم ترفيع مكانتها ال
.منافع اقتصادیة اآبر  
اال انها قود عتحویل بورتوریكو الى والیة امریكية قوة دافعة على مدار مؤیدي وقد اآتسبت حرآة 

 من ناحية مؤیدي االستقاللالحرآة مع  وقد تنافست هذه .لم تنجح في جذب اغلبية قویة من الناس
.من ناحية اخرى) ثالكومنول(ومع مؤیدي الوضع الراهن   

 
 

یؤآد مؤیدو االستقالل على قيمة الحفاظ على الثقافة الفریدة لبورتوریكو وعلى افتخارهم         
ن معظم  اغلبية الناس ابدا الجذبلكن ورغم ذلك لن یستطيعوا . بحكم انفسهم ذاتيا وبشكل آبير

یدي الوضع مؤل جادوی. الناس یشعرون بان االقتصاد سيتداعى اذا تخلوا عن الكونغرس االمریكي
آالضرائب مثال ، ونحن حاليا  متسائلين لماذا نتحمل اعباء الوالیة) ثالكومنول(الحالي لبوتوریكو

نا هو الحصول على نتمتع بكافة فوائد المواطنين االمریكيين آنفقات الخدمات  االجتماعية فما ینقص
.فوائد غير اقتصادیة آالتصویت والحصول على تمثيل آامل في الكونغرس  

 لذا فان السكان، في بورتوریكو حوالي نصف مجموع لثیشكل مؤیدي الوضع الراهن للكومنو
.رفضهم لمؤیدي فكرة التحول الى والیة امریكية سيمنحهم فرصة تحقيق االغلبية  

 
 

نطبق تجربة بورتوریكو على فلسطين واسرائيل فبدال من خيارات من المستبعد ان ت      
 اما االنضمام الى الوالیات :ن احدى الخياریينيوبورتوریكو الثالثة المشلولة سيواجه الفلسطين

  االمریكيةبينما تتمتع بورتوریكو بالعدید من الفوائد التي تحصل عليها الوالیاتو. المتحدة واما فال
ن إسرائيل وفلسطين ال تستمتعان بأي من المزایا التي تتمتع بها ا اقتصادیة تجد وبدون ایة تكاليف

الوالیات التابعة ألمریكا بل وفوق ذلك یتحملون تكاليف اقتصادیة عالية جدا من خالل الضرائب 
.وحالة انعدام األمن المزمنة  

والتي عاشتها في وبينما ترهق بورتوریكو من الخمول الذي یأتي من وراء قرون من التاریخ 
فان إسرائيل وفلسطين تتميزان بالدیناميكية التي . موضع بعيد عن اهتمام اإلمبراطوریة األسبانية

.تأتي من آونهم الواجهة والمرآز للشؤون العالمية  
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صحيح أن إسرائيل وفلسطين تتقاسمان بالفعل بعضا من الخصائص اللغویة والثقافية الفریدة        
رتوریكو أآثر من تكساس إال إن هذا التميز على أیة حال ليس عائقا تجاه التحول إلى التي تميز بو
فالحزب المؤید لالستقالل في بورتوریكو والذي یعتبر المحافظة على التمييز الثقافي .والیة امریكية

القضية المحوریة في ف. من أصوات الناخبين في بورتوریكو% 10أمرا عظيما ال یحظى بأآثر  من 
.ورتوریكو هي االقتصاد وليس التميز الثقافيب  
 
 

 أن التميز الثقافي إلسرائيل یمكن صونه في حال تحولها إلى والیة أمریكية من           ال یوجد شك
 التميز الثقافي اإلسرائيلي یزدهر اليوم في الوالیات المتحدة مثل جمعيات الهاسدیك حيث ان

من الطبيعي ان یكون و. جلوس وغيرها من المراآز المدنيةاليهودیة في بروآلين، ميامي، لوس ان
على االقل في بدایة االمر، من جراء خسارة الترویج للثقافة اليهودیة ، بعض الذعر هنالك

دع لهؤالء الذین سيتحسرون على فقدان التدخل الحكومي ان یحتفظوا في ف. االسرائيلية بشكل مميز
 التحول إلى فمن خالل. ي باالستقالل عن سيطرة البيروقراطيةأتذهنهم بدال من ذلك الحریة والتي ت

سيعمالن على زیادة االتجاهين هاذین حيث ان . والیة امریكية سترتفع اإلیرادات وستسقط الضرائب
 انسحاب الدعم الحكومي لليهودیة أو عنة مالميزانية الناجلسد فجوة التبرعات الخاصة آحل مؤآد 

. للدیانات االخرة  
 

      
إن المبدأ الحيوي لحقوق الوالیات التابعة ألمریكا والذي یؤول إلى السلطة التامة لكل والیة عبر 

أن یوفر  یجب أیضا) الذي یخضع فقط للحدود الدستوریة المعقولة( القضایا التعليمية والثقافية
.لمؤیدي الفلسطينيين الكثير من الراحة من اجل الوحدة الثقافية  

یكي مرتاح تماما من استخدام اللغة العربية آلغة اساسية ضمن حدود والیة ان الدستور االمرو
 ان الدستور االمریكي و. فلسطين االمریكية تماما مثلها مثل تعض المناطق في الوالیات المتحدة

وآل ما هو مطلوب . یتوافق آليا مع ممارسة العادات والتقاليد الفلسطينية على نطاق واسعایضا 
من لك العادات والتقاليد باستخدام مصادر خاصة وليست حكومية وان ال یتعرض هو ان تمارس ت

. اخرى للتمييزفي ثقافةن رین او الفلسطينين المنصهيغير فلسطينهم   
 

      
ن فرض دین معين على مدرالية ي رغم ان القانون یحظر ایة والیة امریكية او حكومة ف،اخيرا       

 یمكن للهيئات اخرى،بعبارة . سن لمسالة تعدد الثقافاتس تحي هنالك اعامة الناس اال انه ال یوجد
الحكومية المحليةان ترعى نشاطات تبرز العادات الدینية او الثقافية المميزة شریطة ان ال یغفل ذلك 

.خرى ضمن مجموع السكانالجماعات المهمة اال  
 

        
 فيه الكفایة الستيعاب تشكيلة  بما خيمة آبيرةان المفهوم الثقافي الرئيسي في امریكا هو خلق      

نها ستنهار بفعل بعض الة آبيرة جدا خيمآبيرة من العادات الدینية والعرقية لكن ان ال تكون 
بذلك بشكل جيد حيث ان عددا تقوم امریكا الناس، و ان معظم لالممارسات المسمومة والمعادیة 

. والیة امریكا السباب ثقافيةقليال جدا من اهل بورتوریكو یخشون التحول ل  
 التي تتباهى بثقافتها س وباالمكان رؤیة االحترام االمریكي لسالمة الثقافة في والیات مثل تكساو
تطلع الى اسرائيل ن یمكن ایضا ان و. االنجليزیة ثقافتها جنب معویة جنبا الى يحالة يينلالتا
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لبعض وبالثقافة االمریكية حتى وهم وفلسطين آوالیتين امریكيتين تعتزان بثقافة بعضهما ا
.یحتضنون عاداتهم وممارساتهم ومعتقداتهم الخاصة  

 ال تزال االن آبيرة ،1846ان الخيمة االمریكية التي آانت آبيرة بما فيه الكفایة لتضم تكساس عام 
. لتضم اسرائيل وفلسطينفيبما یك  

 
 

 التكلفة
 

". ذلك مكلف جدا"جدیدة الى امریكا هو القول بان ان ابسط قول قد یعلو ضد انضمام والیات       
" . تعرف سعر شيئ وال تعرف قيمة أي شيئ"ان ذلك النوع من المناقشات تظهره العقلية التي 

مليار دوالر لمحاربة االرهاب دون ان یؤثر 100 سخرت الوالیات المتحدة االخيرة،ففي السنوات 
القرار آان یستند على قيم اآثر من استناده على من الواضح ان ذلك و. ذلك على اقتصادها بشيئ

 قيمة عظيمة جدا آونه سيحقق  ذا وایضا فان تحقيق السالم الدائم في الشرق االوسط هو.التكلفة
.ا وغير مسيوقاالثمن باهظ وهي تستحق الثمن حتى وان آان ذلك. االستقرار في العالم  

 
 

وممكن لالحداث .  تریليون دوالر30يوم حوالي یبلغ اجمالي الناتج المحلي العالمي ال        
% 2 مثل مشارآة الوالیات المتحدة في حرب ما، ان تبيد آل او جزء مما نسبته الرئيسية،المغایرة 

وهكذا فان تجنب وقوع مثل تلك الحروب .  و اجمالي الناتج المحلي العالميممن معدل ن% 4 الى
 مليار 1200 الى 600اد العالمي والتي تقدر ما بين فاق تلك النسبة من االقتصنالمدمرة یستحق ا

 االقتصاد العالمي ولهذا فانها ستعاني من تكلفة اقتصادیة تبلغ ثلثان الوالیات المتحدة تمثل . دوالر
.  مليار دوالر من جراء حالة انعدام االستقرار في العالم400 الى 200ما بين   

 
 

دیرا محتمال لتكاليف انضمام اسرائيل وفلسطين على لقد ذآرت في بدایة هذا الكتاب تق       
وقد آانت تلك التكاليف الرئيسية والمدروسة تشمل تكاليف الرعایة الصحية . الميزانية االمریكية

يقل سنویا بعد ذلك عبر ل مليار دوالر 21یر صافي التكلفة مبدئيا دوقد آان تق. والخدمات االجتماعية
الفلسطينيين في االقتصاد االمریكي لتغطي تكلفة الرعایة االجتماعية اضافة مساهمة االسرائيليين و

وفيما یختص بالميزانية الفدرالية فان انضمام اسرائيل وفلسطين سيعمل على زیادة . المقدمة لهم
ما سيكلف امریكا في حال تورطها باي عوهذه النسبة تقل بكثير %. 1الميزانية األمریكية بحوالي 

 الوالیات المتحدة على مشروع مارشال آان هوللمقارنة، فان ما أنفقت. وسطحرب في الشرق األ
).بحسب القيمة الحالية للدوالر( مليار دوالر 100أآثر من   

 
 

حمل امتصاص ت تستطيع ان تمختلفة،من الواضح ان الوالیات المتحدة ومن خالل عدة نقاط         
ومن الحكمة ان تمتص . م اسرائيل وفلسطين اليهاتكلفة العدید من المليارات التي تنجم عن انضما

 ان  و.حسابه تزال عالية جدا بشكل ال یمكن الن قيمة ما ستجنيه الالوالیات المتحدة تلك التكاليف 
: ما یلي تشمل قيمة ما ستجنيه امریكا  
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.سطتجنب الخسائر االقتصادیة المصاحبة النعدام استقرار العالم الناشئ عن ازمة الشرق االو*   
 

تجنب النفقات المصاحبة لنشوب حرب في الشرق االوسط تتورط فيها امریكا بطریقة ال یمكن *
.تفادیها  

 
 العالية وللكفاءات العالية للقوى ذا التكنولوجياالمساهمات االقتصادیة لالقتصاد االسرائيلي * 

.الفلسطينة العاملة  
 

 من الوالیات المتحدة والذي یشبه القيمة االخالقية العالية لضم االرض المقدسة آجزء* 
.بطریقة اخرى شرف استضافته مقر االمم المتحدة في نيویورك  

 
من على مفترق طرق ا السياسية لتسكين البنى التحتية االمریكية بشكل -االهمية الجغرافية * 

.العالم  
 
 

عتبر علفا الفواه یجب على مؤیدي خطة النجمتين ان یستعدوا للتحليالت االقتصادیة آونها ت       
دوا افتراضات تلك التحليالت االقتصادیة التي سياتي بها حت. المعارضين لخطة النجمتين

المعلومة الخاطئة تؤدي الى " وتذآروا القاعدة البدیهية للكمبيوتر والتي تقول ان ،المعارضون
ي تشكل االساس  بشكل جيد على افتراضات ونتائج انظمة الكمبيوتر التوهذا ینطبق" نتيجة خاطئة

.الآثر التحليالت االقتصادیة  
 ما هي القيمة المعينة للنمو في انتاجية :مثل وعليكم ان تسالوا هؤالء المعارضين اسئلة صعبة 

امریكا واسرائيل وفلسطين آنتيجة لتواجد اقتصاد خال من االحتكاك االقتصادي بين تلك الشعوب 
الصراع المدني والحرب ب ارواح المئات بل االالف عبر تجنوما هي القيمة المعينة النقاذ . الثالثة ؟

ما هي القيمة المحددة للمكانة المعززة للتجارة والدبلوماسية االمریكية آنتيجة . المحتملة الحدوث ؟
.لالندماج الناجح لالراضي المقدسة بالوالیات المتحدة ؟  

 
      
يمة استقرار منطقة الشرق االوسط النها حاليا  على الوالیات المتحدة ان تقدر عاليا قنبغيی       

هي بذلك تمنح دولة اسرئيل الصغيرة و.  مليار دوالر آمساعدات سنویة3تمنح اسرائيل اآثر من 
.مساعدات خارجية اآثر مما تعطيه الي بلد اخر في العالم  

 آل عام وبدون ان دوالرات عليهالمليارات یكفي النفاق  بما  مافاذا آان بامكاننا تقدیر قيمة مكان
الدوالرات فيه حتى یصبح ملكا  ملياراتنمتلكه فاننا وبالتاآيد نستطيع تقدیره بما یكفي الستثمار 

جر شقة وقد سنحت لها الفرصة االن الن تشتري هذه أستتفهي آما لو ان الوالیات المتحدة . لنا
.الشقة على شكل ملكية مشترآة  

 - وبالطبع فاالراضي المقدسة بالفعل هي اراضي جميلة جدا – وعلى افتراض ان ذلك المكان جميال 
 یوجد عاقل ال یرغب بدفع مال ليمتلك شقة بدال من االستمرار في استئجار عقار یعود بالفائدة فهل

.االقتصادیة على شخص أخر؟  
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 الكونغرس االمریكي
 

    
داخل الكونغرس االمریكي ن في االثر السياسي كم ان العائق المحتمل لخطة النجمتين ی       

. مالیين نسمة اضافية9الضافة والیتين جدیدتين وما یقارب ال  
فالدستور االمریكي یخصص لكل والیة مقعدین في مجلس الشيوخ وعدد من المقاعد في مجلس 

النواب یتناسب مع نسبة عدد سكان تلك الوالیة من المجموع العام لسكان امریكا وعلى ان ال یقل 
 104 عضو سيرتفع الى 100وهذا معناه ان عدد مجلس الشيوخ حاليا والبالغ . عد واحدذلك عن مق

.اعضاء  
 

 مقعد في مجلس 12ر من ذلك هي انه سيتم منح اسرائيل وفلسطين ما یقارب من بالمشكلة االآ     
 1929 مالیين نسمة وبما ان ا لكونغرس صوت في عام 9النواب وذلك الن عدد سكانهما هو 

 مقعد نيابي من 12 مقعدا فانه سيترتب على ذلك الغاء 430 حجم مجلس النواب ب لتحدید
.المقاطعات االنتخابية الحالية العطائها الى المقاطع االنتخابية الجدیدة في فلسطين واسرائيل  

 
تحدید ایة والیات ستفقد ممثليها وآم عدد ما ستفقده تلك الوالیة سيعتمد على عملية ان و     

 عشر التي ستفقد آل منها مقعدا ثنتي ورغم ذلك فان من الواضح ان الوالیات اال25.بسيطةحسابية 
.ن تكون مسرورة لذلكلفي الكونغرس   

ي عشر باعادة رسم مقاطعاتهم تمشكلة سياسية اخرى تتضمن آيفية قيام تلك الوالیات االثن
والتي  قاطندید النشاء مسيحاول آل حزب سياسي استخدام الوضع الجغرافي الج حيث .االنتخابية

ين  او لصالح الدیمومقراطيينغلبية اما لصالح الجمهوری عن تصویت باالمن المحتمل ان تثمر
.استنادا الى اتجاهات سابقة  

وقد یسبب .  سكاني تتم آل عشرة سنواتعملية احصاء بعد آل  یبرز هذ النوع من القضایاان
ویمكن ان تولد بعض . ب االحصاءات السكانية تلك القضية بسب حدوثاندماج اسرائيل وفلسطين

 على فقدان نصف عدد ایداهو الجبارها قد تنزعج والیة ،ل المثالیداهو الجبارهاالمعارضة لخطة ا
 ممثلين ومنح 8يصبح ممثل واحد لصالح منح اسرائيل ل البالغ اثنان  وممثليها في الكونغرس

 مليون وعدد سكان 6ن عدد سكان اسرائيل  افتراض اىعل(،  ممثلين في مجلس النواب4فلسطين 
ومن جهة اخرى قد ال تهتم آاليفورنيا آثيرا لخسارتها ممثال واحدا )  مليون شخص3الفلسطينيون 
. ممثال لها في مجلس النواب لصالح ضمان احتياجات الوالیتين الجدیدتين53من اصل ال   

 
                                                           

 والبالغ اآثر 2000 تقسيم عدد سكان الوالیات المتحدة حسب احصاء عام ن، ا على سبيل المثال-25
ي نسبة مقدارها ممثل نيابي لكل و یسا430 مليون على عدد ممثلي مجلس النواب والبالغ 250من 

 الف نسمة یحق لها ممثل نيابي 900لذا فان والیة مثل مونتانا والبالغ عدد سكانها .  الف مواطن646
 مليون نسمة على مقعدین في 1.3واحد بينما بالكاد تحصل والیة مثل ایداهو والبالغ عدد سكانها 

 مالیين بسبب خطة النجمتين عندها سيكون من 9ولو زاد عدد سكان امریكا . مجلس النواب
 الناتج نسبة تقدر ب  ليكون مليون435 مليون نسمة على عدد النواب البالغ 290م الالضروري تقسي

 الف مواطن لكل نائب وآنتيجة لذلك فان والیة ایداهو ستفقد مقعدا واحدا من مقاعدها االثنين 667
.وتلك الحقيقة قد تؤدي بوفد ایداهو في الكونغرس الى معارضة خطة النجمتين  
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تم ضم اسرائيل وفلسطين الى الوالیات ا یلمان الحل الرائع لتجنب العداء في الكونغرس حا     
 مقعدا لحجم 12دا الى قانون انضمام الوالیتين ینص على زیادة بنالمتحدة هو ان یضيف الكونغرس 

 1929لم یتم ا جراء تغيير واحد على حجم مجلس النواب االمریكي منذ عام ف.مجلس النواب الحالي
ن الضعف منذ ذلك الوقت، حيث آان عدد السكان ، اال ان مجموع عدد السكان االمریكي زاد الآثر م

.  مليون نسمة280 مليون نسمة اما االن  فان عدد السكان یبلغ 129في ذلك الحين   
ان الزیادة البسيطة في مجلس النواب الستيعاب اسرائيل وفلسطين مثل اجراء االحصاء السكاني 

اعد مجلس النواب فان القانون الذي  فلو آانت هنالك رغبة لزیادة عدد مق26.القادم تبدو معقولة
 430سيسمح بانضمام اسرائيل وفلسطين بامكانه ان یزید فورا من حجم مقاعد مجلس النواب من 

 مقعدا مع اعادة تقسيم تلك 12 مقعدا آي یتيح للوالیتين الجدیدتين الحصول على 447مقعدا الى 
ينها سيصبح حجم مقاعد مجلس النواب تم بعد اجراء االحصاء السكاني القادم وحتالنسبة والتي س

.  مقعدا450  
 
 

  اال یكرهوننا؟–الحرب ضد االرهاب 
 
 

 ان نسبة 2003لوبال اتيتيود خالل شهر ایار من عام جآشفت دراسة اعدها مرآز نيو           
%.1االردنيين والفلسطينيين الذین ینظرون الى الوالیات المتحدة بنظرة اعجاب ال تزید عن   

ن يرجحت نسبة االندونسيأ فقد تدراماتيكية،تجاه تلك االستفتاءات یمكن ان یتغير بصورة  ان ا
خالل االشهر القليلة التي مهدت % 15الى % 60الذین ینظرون الى امریكا نظرة ایجابية من 

یهم بعدما شاهدوا أهل ینبغي على االمریكيين تعدیل ر هو والسؤال االن. الحرب على العراق
؟ن على شاشات التلفاز وهم یحضنون صور اسامة بن الدنالفلسطينيي  

 هل ینبغي على االمریكيين االدراك بان الراي العام هو مثل شجرة زیتون صامدة ذلك، او بدال من 
والتي على الرغم من ا نحنائها الى هذه الجهة تارة والى تلك الجهة تارة اخرى  في وجه ریح قویة

مها الجوهریة، تماما مثل شجرة التفاح؟اال انها لن تنقلع من جذور قي  
 
 

ذا فهو ال یفيد في ل نلقد ادرك االباء المؤسسون المریكا ان الراي العام یتغير بشكل سریع       
 ان التارجحات اتخذوها لضمان وفيما یلي بعض الخطوات التي .السياسيعملية صنع القرار 

. لن تؤثر على السياسة االمریكيةالدراماتيكية للراي العام االمریكي في ذلك الوقت  
                                                           

 الولى من الفصل الثاني والثالث من الدستور االمریكي تتطلب ان یكون قد  رغم ان المادة ا-26
 سنوات على التوالي، 9 سنوات و 7مضى على المواطنة االمریكية العضاء مجلس الشيوخ والنواب 

اال ان ذلك ال ینطبق على الوالیات المنضمة حدیثا الن مثل تلك الوالیات قد تم انضمامها على اسس 
رغم ذلك، یبقى هنالك متطلبات بان ال یقل عمر  و. ا مع الوالیات االصلية الثالثة عشرمتساویة تمام

وستحتاج الهيئات التشریعية .  سنة على التوالي25عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشيوخ عن 
االسرائيلية والفلسطينية الجدیدة الى تحدید المناطق االنتخابية للكونغرس طبقا لعدد السكان واجراء 

فالتعدیل السابع عشر للدستور االمریكي یفوض المحافظين في اسرائيل وفلسطين لتعيين . االنتخابات
.عضویين لكل منهما في مجلس الشيوخ بشكل مؤقت حتى یحين موعد االنتخابات العامة  
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. الكونغرس معا الصدار تشریع مايیتوجب موافقة مجلس*   

تم انتخابه استنادا الى نسبة آل والیة من ی) وهو مجلس النواب( واحد من هاذین المجلسين فقط 
لى فيتم انتخابه باالستناد ا) مجلس الشيوخ(اما االخر وهو . المجموع العام للسكان االمریكيين

).حيث یكون لكل والیة  مقعدین فقط  في مجلس الشيوخ(قانون الوالیة   
 

یتم انتخاب ثلث مجلس الشيوخ فقط مرة آل سنتين وبهذا یتطلب اجراء انتخابين متواليين على * 
. سنوات للحصول على االغلبية في مجلس الشيوخ4مدار   

 
 وبدال من ذلك یتم انتخابه من قبل ال ینتخب رئيس الوالیات المتحدة من قبل الشعب مباشرة* 

المقترعين المؤهلين النتخاب الرئيس والمختارین من آل والیة وبعدد یتناسب مع حجم مندوبيهم 
27.في الكونغرس  

 
 بسلطة ا لغاء القوانين التي الحكومة، من الثالث والفرید وهي الفرع القضائية،تتمتع السلطة * 

مواقفهم مدى بفظوا تالقضاة الذین یشكلون هذه السلطة ليح وقد تم تعيين 28.الدستورتتناقض مع 
.الحياة مما یجعلهم محصنين بشكل آبير ضد تقلبات الراي العام  

 
 فقد طلب االباء ا لمؤسسون ان تتكون الحكومة من ثالثة فروع التشریع، وللموافقة على جوهریا،
 تم الشيوخ وقدلنواب ومجلس فرعيين هما مجلس اقسميين احدى هذه الفروع تكونت من . منفصلة

ا آرادان هذه الترآيبة تكشف ا.  العام المباشرعن الراي معينة بعيدافصل آل فرع منهما لمسافة 
عميقا بين بعض الحكماء وهو ان مسالة الراي العام یجب ان ال تؤخذ بشكل جدي اآثر مما ینبغي 

.يقيالن شكل الشجرة تحت تاثير الریح القویة ال یعكس شكلها الحق  
 

 ال ان یتاثروا بنتائج استطالعات ،لذا یستطيع االمریكيون االن ان یحذو حذو ابائهم المؤسسين      
واني واثق . الراي الخارجية او بالمظاهرات الصاخبة التي یستفيد منها طواقم االخبار التلفزیونية

 ایران سوف راق ومن أي شخص قد قام فعليا بزیارة فلسطين واسرائيل او حتى اماآن مثل الع
" ان عامة الناس في الشرق االوسط یودون االمریكيين آثيرا:" یوافق على العبارة التالية و هي

 االمریكية وليسرضة لسياسات الحكومة ا معارضتهم المریكا التي یعبرون عنها ما هي اال معوان
لقدس القدیمة او صبا تضع خطوات في ازقة اب فال یكاد المواطن االمریكي یمشي االمریكي،للشعب 

                                                           
 مقترع لالنتخابات الرئاسية ولكل واحد منهم مقعد في مجلس النواب ومقعد في 538 یوجد حاليا -27
وهذا النظام یمنح الوالیات .  مقاعد للعاصة االمریكية واشنطن3جلس الشيوخ باالضافة الى وجود م

االقل آثافة سكانية تاثيرا على االنتخابات الرئاسية اآبر من ستكون عليه لو تمت االنتخابات من قبل 
ي مجلس الشعب مباشرة وذلك الن آل والیة تحصل على مقعدین في مجلس الشيوخ ومقعد واحد ف

 10وسيتم منح آل من اسرائيل وفلسطين ما یقارب . النواب وبغض النظر عن عدد سكان تلك الوالیة
 مقترعين لالنتخابات الرئاسية على التوالي ، مما یعني اعطاء آل والیة منهما تاثيرا على 6او 

.االنتخابات الرئاسية یعادل تاثير والیتي جورجيا وآونيتكت  
 

 السلطه و المعروفة باسم المراجعه القضائيه بشكل ضمني اال انها آانت وال تم صياغة هذه -  28
 . عام200تزال مقبولة منذ ما یزید عن 
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يساله اذا آان یعرف شقيقه او عمه او ابن عمه الذي لاالیرانيية اال ویصادفه احد السكان المحليين 
.یعيش في تكساس او نورث آارولينا او ایوا  

 
فاذا لم یرد الفلسطينيون او االسرائيليون ان یصبحوا جزءا من امریكا، فانهم لن یصوتوا على      

 فمعنى ذلك انهماما اذا ارادوا ان یصوتوا لصالح االنضمام . االمریكية لهم باالنضمامقبول الدعوة 
 على جيشه او یقبل باعتبار دستور عدوه قانونا افال احد ینصب عدوه آقائد. ال یكرهون االمریكان

تجاه قرابتهم اعظيم بحس واني واثق من ان االسرائيليين والفلسطينيين یشعرون . اساسيا الرضه
وسيقبلون الدعوة األمریكية لهم باالنضمام إلى االتحاد األمریكي آونهم یعلمون .لشعب االمریكيل

ویعلمون أیضا أن دمج القوات العسكریة . أنهم یتقاسمون قيما مشترآة مع الشعب األمریكي
.والقوانين التشریعية هو أفضل أمل لهم لتحقيق األمن والسالم والمستوى الجيد من الحياة  

 
 

قد یفترض احد المؤمنين بنظریة ا لمؤامرة أن موافقة إسرائيل وفلسطين على االنضمام إلى       
ولربما یسمع المرء إحدى برامج إثارة األعصاب في اإلذاعة . أمریكا ما هي إال حيلة لنشر اإلرهاب

وهي توضح آيف أن إسرائيل و فلسطين ستصبحان حصان طروادة لشبكة القاعدة حتى یتمكنوا 
 سيجعل من إدخال هؤالء ان تفریغ حمولة حافلة من االنتحاریين في أمریكا حيث أن انضما مهمم

آيف یمكن للوالیات المتحدة . وقد یتساءل احد المعارضين لخطة ا لنجمتين. االنتحاریين أمرا سهال
.محاربة اإلرهاب إذا آانت ستجلب مرتع اإلرهاب ليصبح جزءا من اراضيها ؟  

الیات المتحدة أن تنجح في هزم اإلرهاب إذا آانت ستجعل أالفا من اإلرهابيين أو  وآيف یمكن للو
.ممن یحتمل أن یصبحوا إرهابيين مواطنين أمریكيين محميين بموجب الدستور؟  

 
:آاألتي        إن اإلجابة على آل الهموم ا لتي تتعلق باإلرهاب هي   

  فأمریكا حاليا المتحدة،ابيين إلى الوالیات  إن خطة النجمتين ال تعمل على زیادة تدفق اإلره 
وبدون خطة النجمتين تملك واحدة من أآثر الحدود نفاذیة في العالم، وآل ما یحتاجه المرء للدخول 

إلى أمریكا قانونيا هو تذآرة طيران ذهابا وعودة وجواز سفر یخرج نظيفا بعد فحصه من قبل 
 فهل یستطيع أي إنسان أن یشك ثواني،ي تستغرق خمسة تأجهزة المسح االلكتروني في المطار وال

 في إمكانية أیة شبكة إرهابية من توفير تلك األشياء الثالثة؟
لوصف تفاصيل الطرق الممكنة للدخول )من سعة ثالثة انشات (  بامكان اإلنسان آتابة مجلدات

الحشيش والكوآایين طنان الميرجوانا ون اوبالتأآيد فا. الغير قانوني إلى الوالیات المتحدة
إن االدعاء بان سعي إسرائيل . لم تدخل إلى أمریكا عبر قاعات الجمارك األمریكية والهروین

وفلسطين لالنضمام إلى أمریكا سيكون لزیادة تدفق اإلرهابيين من تحت ذراع تمثال الحریة هو 
.ادعاء مناف للحقيقة  

 
 

 لكن لماذا نضيف أالفا من حسنا،اإلجابة ویقولوا    قد یذعن المؤمنون بنظریة المؤامرة لتلك       
 البشر المحتمل أن یصبحوا إرهابيين إلى سكان أمریكا بسهولة عبر االنضمام آوالیات أمریكية؟

. لما ال نجعلهم على األقل یتكبدون مشقة التسلل إلى أمریكا ؟  
وجزءا من االحترام لدور  إن اإلجابة على آل تلك التساؤالت تتضمن جزءا من الحذر من التعميم، 

.وزارة األمن الوطني، وجزءا إلدراك انه ال یوجد حلول للمشاآل الرئيسية بال أخطار  
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 تماما المحتملين،  ليس من العدل أن نصبغ اإلسرائيليين والفلسطينيين بصبغة اإلرهابيين        
وان مغتصبين المحتملين مثلما انه ليس من العدل أن یصبغ األمریكيين من اصل أفریقي بصبغة ال

 اآلسيویين بصبغة الجواسيس المحتملين وان یصبغ سكان الميسيسبي بصبغة العنصریين یصبغ
 القول انه وبمقارنة الخلفيات االجتماعية للسكان فان نسبة عالية من الناس في  یمكن.المحتملين

. طاليا هم طباخون جيدونالشرق األوسط هم إرهابيون تماما مثلما أن نسبة عالية من الناس في ای
ولنأخذ في االعتبار . لكن االستناد على هذا االفتراض سيقود إلى ظلم الغالبية العظمى من الناس

نسبة % 2من سكان الميسيسبي هم عنصریون مقارنة ب % 5 لنفرض أن :التاليالمثال 
 حصل على ولنفترض أیضا أن شخصا ممن یكرهون العنصریة قد. العنصریين من آل األمریكيين

وظيفة ممتازة في مدینة جاآسون في الميسيسبي فلو اعتمد هذا الشخص على تلك الفرضية 
من السكان الذین سيلتقي % 95السابقة وتخلى عن وظيفته فانه سيفقد بذلك فرصة عظيمة الن 

.بهم هم أناس غير عنصریين  
 
 

إلى أن الناس في الشرق األوسط    وفي الواقع، ال یوجد هنالك أیة معلومات على اإلطالق تشير   
وما واآو و جنستون إال . هم أآثر أو اقل عرضة من األمریكيين فيما یتعلق باالنتحار اإلرهابي

وقد آانت مدینة . اسمين فقط من بين األسماء الكثيرة المرتبطة بالتعصب االنتحاري األمریكي
لحة في أمریكا أآثر من عدد فهنالك أس. أوآالهوما سيتي نتاجا لإلرهاب األمریكي األصلي

 األمریكيين أنفسهم، ویوجد الكثير من المجموعات المسلحة السریة المناوئة للحكومة األمریكية 
. مكتب التحقيقات الفدراليةمكاتبعدد وعدد تلك الجماعات یفوق   

 إن الناس هنا یميلون إلى االعتقاد بان الشرق أوسطيين هم عرضة لإلرهاب وذلك بسبب ما 
إال انه یجب التذآير بان منطقة الشرق األوسط تعيش . رض عنهم بتكرار عبر شاشات التلفازیع

وسط حرب أهلية قائمة وان العدید من سكانها یعيشون تحت السيطرة العسكریة، فلو آان 
29األمریكيون یعيشون في مثل تلك الظروف، فكم سيكون عدد االعمال اإلرهابية االمریكية؟  

 
 

 والفلسطينيين هم أناس هادئون من اإلسرائيليينمعلومات تظهر أن الغالبية العظمى هنالك        
حيث أن معدالت جرائم العنف العام في إسرائيل وفلسطين أدنى مما هي عليه في . ومحبون للسالم
ونسبة ضئيلة جدا من شعبي إسرائيل وفلسطين هي فقط آانت متورطة في .  الوالیات المتحدة
 لذا دائما،إن وضع السمات الفردیة المميزة في قالب جماعي واحد یؤدي إلى الخطأ . أعمال إرهابية

فانه من الضروري أن ال نسمح لتلك األفكار أن تؤثر على عملية اتخاذنا لقرار حيوي آخطة 
.النجمتين  

 

                                                           
وقد قيل أن ذلك أدى تشرشل الن . 1948 من ا إلرهاب اليهودي قبل عام ا بریطانيغضبت لقد -29

لمتحدة القاضي بقيام دولة وقد امتنعت انجلترا عن التصویت على قرار األمم ا. یصبح ضد الصهيونية
وآان أآثر الحوادث حزنا هو اغتيال وسيط األمم . 1947إسرائيلية من خالل  خطة التقسيم عام 

 21 الذي ساعد في إنقاذ حياة حوالي 1948 عام تالمتحدة في القدس الكونت السویدي فولك برنادی
.ألف یهودي من أیدي النازیة خالل الحرب العالمية الثانية  
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ين        ویجب التذآير انه ولو انسل إرهابيون آخرون إلى الوالیات المتحدة نتيجة لخطة النجمت
ویعمل نظام الدفاع .فإننا نملك نظام دفاع وطني فعال للحمایة من أي ضرر قد یرتكبه اإلرهابيون

الوطني على نفس النظریة التي تعمل بها الممارسة الحدیثة للطب ، وهي نظریة تشمل التدبير 
تكون  یجب أن یفترض اإلنسان بان جميع السوائل الجسدیة قد طبية،فمن ناحية . الوقائي الشامل

 حيث یجب أن یفترض المرء بان جميع الناس قد الوطني، واألمر نفسه ینطبق على الدفاع معدیة،
فال یمكن لإلنسان وبأیة طریقة أن یفترض شكل أو آالم أو عمل اإلرهابيين، تماما . یكونوا إرهابيين

 مثلما ال یستطيع المرء 
(HIV) سان المصاب بفيروس فقدان المناعة  التفكير بطریقة معينة بشكل أو عمل أو آالم اإلن   

اءا وبالتالي فان أنواع اإلجراءات التي تتخذها وزارة األمن الوطني األمریكية تبقى نفسها سو
یجب أن تكون الدولة قادرة على منح نفسها . أصبحت إسرائيل وفلسطين والیتين أمریكيتين أم ال

رة تحملها للمعضالت االجتماعية أقصى مستویات الحمایة ضد اإلرهاب بشكل ینسجم مع مقد
ولو اعتبرنا أن الوالیات المتحدة تعمل وفق هذا النظام فان . االقتصادیة ومساواة الحقوق المدنية

.إضافة والیتين جدیدتين لها عاشتا فيما مضى تحت مستویات عالية لإلرهاب لن یغير شيئا  
 
 
ر خطة النجمتين على اإلرهاب هو أن هنالك     الجزء األخير في الرد على المخاوف المتعلقة بأث   

فلقد بينت سابقا أن اإلرهابيين ال یحتاجون إلى االنضمام آوالیة حتى یتسللوا إلى . ثمن لكل منفعة
أمریكا وان وضع سكان الشرق األوسط في قالب اإلرهاب هو أمر خاطئ منطقيا وظالم أخالقيا وان 

توى خطر إرهاب اآبر من المستوى الذي تطبقه حمایة األمن الوطني یجب أن تتولى تحمل مس
 ولو افترضنا جدال أن ضم إسرائيل وفلسطين إلى أمریكا سيزید العوامل،بالرغم من آل تلك . اآلن

.من حدة اإلرهاب فان خطة النجمتين ال تزال هي الشيء الصحيح لنقوم به  
  
 

حرب ضد اإلرهاب وذلك بإنهاء إن الهدف األساسي لخطة النجمتين هو المساعدة في آسب ال      
إن هنالك العدید من األدویة . أزمة الشرق األوسط آونها تشكل مصدر الوقود الرئيسي لنار اإلرهاب

وهذا ما یسمى برد . التي تجعل المرضى یشعرون بشكل أسوأ في البدایة قبل أن یشعروا بتحسن
متين حيث إنها حل منتظم لمشكلة واألمر مشابه في خطة النج. فعل إزالة حالة السمية من الجسم

إال أنها تختلف عن األدویة التي قد تحدث ردة فعل عند إزالتها السمية من . عمرها قرون من الزمن
الجسد وذلك ألنه بوجود نظام الدفاع الوطني فإننا نمتلك بذلك األدوات الضروریة الحتواء أیة ردة 

م عادل ودائم في األراضي المقدسة تفوق التكلفة فالفائدة األآيدة إلحالل سال. فعل من هذا القبيل
.المقتضبة والمحتواة جيدا  

 
 

 إن األمریكيين أناس عمليون ألقصى مدى، وعلى األغلب سينظرون إلى خطة القول،  خالصة      
النجمتين من خالل ذلك الضوء وقد یتساءلون أليست تلك البلدان بعيدة جدا عنا؟ والجواب بالطبع 

ان من واشنطن إلى عاصمة والیتها الجدیدة، القدس، یزید ساعتين فقط عن السفر إلى ال، فالطير
 مبالغ طائلة أو یؤدي الكن ألن یكلف انضمامهم. عاصمة أخر والیة انضمت إليها وهي هونولولو

 إلى زیادة الضرائب؟
 مليار دوالر أي 21 ینبغي أن ال تتجاوز افالتكلفة الصافية للسنة األولى من انضما مهم.  الالجواب،
من الميزانية الفدرالية وهي تشكل فقط خمس تكلفة الوجود األمریكي في العراق % 1ما یعادل 
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 إال أن النقطة اقل،إن بعض التقدیرات لتكلفة انضمامها ستكون أعلى وبعضها سيكون . لمدة عام
متها الفریدة في الحقيقية هي أن قيمة خطة النجمتين عالية بدرجة ال یمكن حسابها بسبب مساه

.السالم العالمي وفي الثقافة األمریكية  
 

 ومن هنا أیضا سيأخذ األمریكيون بعين االعتبار اثر خطة العملي،إن السياسة هي فن األسلوب       
.فهل أنها ستضر بالجمهوریين أو الدیموقراطيين؟.  الكونغرسةالنجمتين على ترآيب  

. لصالح الوالیات الكبيرة؟ هل ستكون لصالح الوالیات الصغيرة أم  
 خاصة إذا تم االعتبارات، في الحقيقة یجب أن تكون خطة النجمتين حيادیة فيما یتعلق بجميع تلك 

 فإضافة النواب،تطبيقها آما هو مقترح وبزیادة متواضعة ومتأخرة االستحقاق على حجم مجلس 
ير مادي على الكونغرس أعضاء للكونغرس من اإلسرائيليين والفلسطينيين لن یكون له تأث

.األمریكي  
 
 

یسال األمریكيون أنفسهم ما الذي نصنعه ألنفسنا؟ فهل حتى یحبنا هؤالء وف  س   أخيرا،     
.البشر؟ هل سنندم على أفعالنا؟   

 والفلسطينيين یحبون اإلسرائيليينإن الجواب على تلك األسئلة وآما أوضحت سابقا هو أن 
ورغم إنهم یغضبون من سياسات الحكومة . رب وأصدقاء أمریكانن وان ألغلبهم أقايياألمریك

.األمریكية إال أن ذلك یجعلهم یحبون المواطنين األمریكيين العادیين  
 فكم مرة سمعنا عن سماح بعض المحاآم ا لفدرالية باحراق العلم متعصبين، أن لدیهم امين وب

فلسطينيين هم قليلو العدد و قد تم حل  االسرائيلين و ال والحقيقة هي ان المتعصبين.االمریكي؟
. من خالل المشاآل االخرى التي حلتها خطة النجمتينمشكلتهم  

 
       

إن الموقف من انضمام إسرائيل وفلسطين یشبه إلى حد بعيد انضمام جمهوریة تكساس إلى         
كن بعد دعوتهم ل. فشعب تكساس الفخور لم یكن على وشك التسول لالنضمام إلى أمریكا. أمریكا

ورغم انه آانت هنالك تكاليف مالية . بشكل الئق صوتوا بأغلبية ساحقة على االنضمام الى امریكا
واجتماعية تعلقت بانضمام تكساس الى امریكا اال انه ال یوجد شخص عاقل اليوم یشك بان قرار 

و نفس الشيئ وه. االنضمام قد صب في المصلحة العليا لكل من شعب تكساس والشعب االمریكي
.الذي سيعود اليوم بالفائدة على اإلسرائيليين والفلسطينيين واألمریكيين  
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 الفصل الخامس
 

اإلسرائيليةالقضایا   
 
 

:یقول بن غوریون  
 

أمنة،               تكون دولة یهودیة ودیموقراطية وآبيرة وذات حدود أن إسرائيلترید      "     
 یعيشون على هذه آخرون أناس الن هنالك األهداف اختيار هدفين من بين تلك  تستطيع فقطإنها إال 

.تمكن من بناء دولة یهودیة بحتة ننلكون دولة عظيمة ودیموقراطية لكننا ن أنبامكاننا  .األرض  
 نتخلى عن جزء من أن دیموقراطيين لكن یستوجب علينا عندها أو نكون یهودا أنبامكاننا  و 

 سنضطر لتقييد حقوق ألننا نكون امة یهودیة آبيرة ولكن ليست دیموقراطية أنا  بامكاننو .األرض
" الذین یعيشون بجانبناالفلسطينيين ”    

  
 
 

 ، ما بين القلب والعقللألعصاب توترا مثيرا قر اليهودي فان خطة النجمتين تخلفكبالنسبة للم       
 إلىسهولة وزنا آبيرا لصالح االنضمام بكل حاسبا  بسرعة ومساؤها األمورفالعقل یزن محاسن  

 بشوق على الحلم الحزین لدولةو یحدق  القلب فيتردد ویخفق بصعوبة أما .الوالیات المتحدة
.االستقالل قرن من نصفب شوطا آبيرا یتمثل إسرائيللقد قطعت  .یهودیة ودیموقراطية آبيرة  

. اغلب الدول تحقيقه بكثير مما تستطيعأآثر والتي تعد أهدافهاحققت معظم   وقد  
؟"مع السالمة" للبيت الذي ترعرع فيه فمن یستطع القول بسهولة  

 
 

 من جراء االنضمام اإلسرائيلي الذي یلحق بالقلب األثر الغرض من هذا الفصل هو تليين    إن    
ریكيينلألم بالنسبة أما الكثير، سيخسرون بأنهم جيدا اإلسرائيليونفقد یشعر .  الوالیات المتحدةإلى  

وفي النهایة فان عدد .  الرائعاألحداث صغير نسبيا في مجرى شيء فان االندماج هو عبارة عن 
إال  وفلسطين والبالغ عشرة مالیين نسمة ال یشكل إسرائيلسكان   
 %3 .أمریكامن عدد سكان  
المتمثل  فيما یتعلق بالفلسطينيين فان االندماج یعتبر تطورا مثيرا مقارنة بوضعهم الحالي وأما

هم رؤیة الدولة المستقلة السيادة لن تتحقق لإنورغم  .باالحتالل العسكري وعدم وجود دولة لهم  
 السریع الشيءمثل  تماما.  فریدة تبعث على الفخرأمریكية تحویلها لتصبح والیة سيتم انه الإ

.الزوال الذي یتحول ليصبح حقيقة دائمة  
 وهو الوعد حقيقة، ليصبح اقل قد حول أمتهم، وهو يقي،حق ا فان شيئلإلسرائيليينلكن وبالنسبة 

.ربحصولهم على والیة متساویة یعمها السالم واالزدها  
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وسيكون لدیهم األآبر،  سيتعرضون لخطر الخسارة اإلسرائيليينمن بين الالعبين الثالثة فان        
یأخذوها أنیمكن  طر جيدة على مواجهة المخاأمثلة ولإلسرائيليين . الكثير ليكسبوهأیضا  

  قبل إسرائيل باتجاه أوروبا من وهربوافقد تعرض اليهود الذین اهتموا بدعوة هرتزل  .بالحسبان
وقد خاطر ا ليهود الذین ،كثيرب من ذلك أآثر آان هما آسبو لكن المخاطر،بروز النازیة للكثير من   

،  عرفوه وامتلكوهيءشبكل  1900  حوالي عامأمریكا الشرقية باتجاه أوروباهربوا من   
، و الذي امتداألرضد شتات اليهود في لقد وّل.     الكثيرالشيء آانوا قد آسبوا أیضا إنهم إال  

 تالئم اآلن هذه النزعة أصبحت عام، عرق المخاطرة القوي داخل الشخصية اليهودیة وقد إللفي
.تحدي بيئتها المثالية  

يرة التي تعيش في برآة صغيرة تهدد حياتها دائما فارآبو الصعاب واستبدلوا حياة السمكة الكب 
استبدلوا السيادة ذات النهایة المغلقة باالتحاد  .أمنةبحياة سمكة اصغر تعيش في برآة آبيرة 

. ممكناأمرا ال تحصى سيصبح ألجيالهذه الطریقة فقط فان النمو السليم بو .المنفتح النهایات  
 
 
 

 معاداة السامية والمسالة اليهودیة
 

   .      التهدیدات المتعلقة ببقائهماألول سيظهر في المقام اإلسرائيليةمن بين المخاوف 
؟أخرى القبيح مرة برأسها إسرائيلالساآتة منذ والدة دولة    المسالة اليهودیةطلفهل ست 

 اليهودیة التي لم یعرفها األقلية بمن هم ليسوا یهودا آي تتجدد سمة إسرائيل، هل سيتم اآتساح  
ن االعتماد على مك للسامية ؟ هل  یاألمریكية المعاداة على أخيرا أمریكاغلب اليهود؟ هل تغلبت ا

؟إسرائيلأمریكا للدفاع عن   
 
 

 تتغلب على أن وإسرائيل أمریكا الرابطة القویة بين تثبتي ت الاالدلهليس بامكان صفحات من        
 األرثوذوآسي، اليهودي  ليبرمان مثل جولةأمث ذآر أن حتى 30.الخوف من التخلي عن هذه الرابطة

 تبدد مخاوف ن لاألمریكيين أصوات تقریبا على نصف ز الذي حااألمریكيومرشح نائب الرئيس 
 بشكل آلي بمن هم ليسوا ابدآ و، لم یثقوا مبدأ وآمسالة الذین، المضجرین اإلسرائيليينهؤالء 

 مثل العدد الكبير لليهود ، الواقعية اإلحصاءاتتىح . جلدتهم من اليهودبأبناء اما وثقویهودا ونادرا 
%2  اليهود یشكلونأن نمن نسبة القضاة في حي% 12 العليا والبالغ األمریكيةفي المحكمة   

                                                           
تخلت الوالیات المتحدة عن اسرائيل بصورة مفاجئة بعدم الوفاء بضماناتها توفير 1967 في عام -30

 .المنافذ المائية السرائيل مثل مضائق تيران مما ادى ال تسریع و قوع حرب االیام السته
افقة  آان دعم الوالیات المتحدة لقرار التقسيم و قيام دولة اسرائيل فقط بسبب مو1947و قبل ذلك في 

الرئيس االمریكي ترومان و رفضه لممعارضة وزارتي الدفاع و الخارجية االمریكية على هذا 
االمریكي في االمم المتحدة بسبب اعتراف ترومان  و قد ادى ذلك الى استقالة االمندوب. القرار

و من جهة اخرى فقد بدا ترومان متاثرا من خوف فقدان اصوات الناخبين لصالح . باسرائيل
فلم یكن یایيده نابعا من . جمهوریين بسبب هذه القضية باالضافة الى التاثير القوي للوبي اليهوديال

 .تاثير أي توجه حازم لصالح استقالل اسرائيل
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من % 6 من مجلس الشيوخ و% 11  یشكل اليهودو أیضا.األمریكيفقط من مجموع السكان 
ومعها آل نوع من  جميعها تفشلس، )الشيوخ والنواب(من وفد الكونغرس% 33 و مجلس النواب

 اإلنسانو هو فقط ج شخص یؤمن بان من سينأعصاب في تهدئة األمریكية معاقل التفضيل أنواع
.الوسواس  

 
 

 بان استبعاد االعتقاد أیضاتحيل دحض السلبية فانه من المستحيل مسآما هو من ال و     
.لضمان بقائهم أنفسهم إال شخص أي ال یمكنهم االعتماد على اإلسرائيليين   

 طيلة نصف القرن إسرائيل أصدقاء بأسماء یعد قائمة طویلة أن شخص أيورغم انه بامكان 
 اإلنسان أن إال إلسرائيل بعدد المليارات من الدوالرات التي تم التبرع بها أخرى وقائمة الماضي،

. تلك المساعداتبأنه بامكان إسرائيل العيش بدونالمتشكك سيبقى یدعي   
، وذلك أمریكا فشلت إذاانه  وهو  هنالك حل واحد فقط:أقول العنيدین اإلسرائيليينآل هؤالء  إلى  

 مع إسرائيل سيبقى في فجيش الدفاع اإلسرائيلي. مستبعد، فسيكون دائما بامكانكم استرجاع بلدآم
 إلىوستكونون اقرب  خزائنكم،  الشخصية محفوظة فيو ستبقى أسلحتكم.  له العسكريالزيتغيير 

. أالف آيلو متر10 ب القدس من البنتاغون  
فهم سيكونوا متوترین فقط لترآهم الشاطئ الذي یعرفونه ،  ليسوا بالعنيدیناإلسرائيليين  إن أغلبية

.األمریكية  و هي والیة إسرائيل-ا ارض ال یعرفونه ألجل-إسرائيل دولة -وهو  
 
 

 لن إنهم إال أمریكا أنحاء جميعمة في  السامية یختبئون في الزوایا المظلأعداء أنورغم      
والتميزوبالنسبة لالنحياز . دراليةي مكان تصله الذراع الطویلة للحكومة الفأيیستطيعوا العيش في   

 ما قبل الحرب ألمانيا ليست أمریكالكن ینبغي التذآير هنا بان  .إسرائيل بقوة في أیضا ینموان فهما
 أو لمسالة ذوبان یكترث األمریكيون ونادرا ما أمریكاودیة في فال توجد مسالة یه ،العالمية الثانية

 رؤیة یهودي متشدد من طائفة الهاسدیك في أنحتى  .المجتمع األمریكي اليهود فيعدم ذوبان 
 من رؤیة رجل من أو البرقع أو مغطاة بالحجاب امرأة غرابة من رؤیة أآثر لم یعد أمریكاشوارع 

.رأسهالسيخ بعمامة بيضاء تلف   
 فانه األمم وفي مثل هذا النوع من أقليات بالفعل هي امة وأمریكا التعددیة، هذا هو عصر إن 

.باألمان مثل اليهود الشعور أقلية أیةبامكان   
  
 
 یملكون طبقتين من أنهم هو اإلسرائيليين، من ذلك بالنسبة لليهود  فأن األفضل حالأیةعلى    و    

.أالمان  
.أقليات غير ملحوظة تعيش في امة أقلية هم أمریكا اليهود في أن بقا،سا أسلفت وآما األولى،   
.إسرائيل في آأغلبيةهم مرتاحون من آونهم یعيشوا أن والثانية،   

، فيما یتعلق بالتمييزا متوسوسن حق اآبر من اليهود ليكو لدیه   شعبأيوبالرغم من انه ال یوجد  
  تقل عن الحمایة التي یتمتعوا بها حاليافان خطة النجمتين تمنحهم حمایة ضد التمييز ال

 طریق  ضد التمييز عناألمد خطة النجمتين تمنح اليهود حمایة استراتيجية طویلة إنوفي الحقيقة، 
 ذلك السهم المعروف ،التخلص من السهم المسموم الموجود في جعبة معاداة السامية الحدیثة

. المزمنةاألوسط الشرقبمشكلة    
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. أآيدا الجدیدة ال یشكل خوفا إسرائيل والیة إلىیهودا ليسو  من هم أو  تدفق العربإن     
 للبحث عن فرص إما األغلب انتقلوا فسيكون ذلك على إذاوحتى  بسهولة،یتنقلوا حقيقة ال فالناس 

  العدیدأنوعلى الرغم من .  لطفا من سابقةأآثر العتقادهم بان ذلك المكان الجدید هو أواقتصادیة 
 والیة إلىمنا بتحولها ا أآثر تصبح أن بمجرد إسرائيل في لإلقامة قد ینتقلوا األمریكيينيهود  من ال
.الطویلة العدید ممن ليسوا یهودا على مثل هذه الخطوة إقدام انه من الصعب تخيل إال أمریكية  

  اقل من مستوى المعيشة في معظم الوالیات المتحدةإسرائيلفمستوى المعيشة في  . 
ومن جهة أخرى فانه من شبه . التنافس على المصادر القليلة المتوفرة هو نتافس شدیدآما أن

.المؤآد أن تشهد السياحة الغير یهودیة إلى األراضي المقدسة انتعاشا آبيرا  
 
 

        و فيما یتعلق بإغراق اإلسرائيليين في بحر من العرب فان وجود دولة فلسطينية یفتخر بها 
یوجد     .  سيجعل من حدوث هذا السيناریو أمرا اقل احتماال من أي وقت مضىومجاورة إلسرائيل

 من مليون عربي بين مواطني إسرائيل ومعدل مواليدهم أعلى من التوزیع السكاني أآثرحاليا 
واستنادا لألسباب . لليهود، ومع ذلك فان عدد السكان اليهود یفوق عدد عرب إسرائيل بكثير

 بتكاليف السكن المنخفضة والسفر بدون متاعب بين الوالیتين األمریكيتين المتمثلة(االقتصادیة 
المتمثلة باالفتخار بالعيش في وطن خاضع لسلطة الفلسطينيين ( واألسباب الثقافية) الجدیدتين

فان العدید من بين عرب إسرائيل وغالبية الالجئين الفلسطينيين سوف ) وتحقيق انسجام لغوي اآبر
. لتكون مسكنهم الرئيسي بدال من إسرائيلیختاروا فلسطين  

 فان خطة النجمتين ستجعل من المستبعد أن ینتهي المطاف ، ومقارنة بالوضع الحالي، وبالتالي
.باليهود ليصبحوا أقلية في إسرائيل  

 
 

 اانك تعلم أن الحكومة األرضية، سواء:           لذا فإنني أقول لإلسرائيلي الذي ینتمي قلبه إلى اهللا
.أآانت إسرائيلية أم أمریكية، لن تحفظك أمنا باستمرار  

. جاهزة في بيتكأسلحتكابقي على  31: وأقول لإلسرائيلي الذي ال یثق قلبه إال باسلحته  
 وألیام ص البا من رآوبفخوعتریها ی التي ال األیام إلى الذي یتوق قلبه للعودة ولإلسرائيلي

.جعل من آل ذلك حقيقةي آوالیة سأمریكا ىإل االنضمام إن : لهأقول اآلمنةالتسوق   
 شعبها وثقافتها وإنجازات إسرائيل الذي یخفق قلبه بفخر عند رؤیة علم لإلسرائيلي وأقول 

منحك طبال قویا ذا صوت عالي حتى تتمكن من سماع فخرك ي سمع أمریكا إن االنضمام: اليومية
 بال تتطل إليها الن یبحروا إلسرائيليينا النجمتين ة والتي تدعو خطاألمریكيةفالشواطئ ببلدك، 

 اإلسرائيلي منصة اآبر آي یستطيع المجتمع إال ال تمثل آونها  الثقافةأو الفخر أو باألمنتضحيات 
.مواصلة تقدمه  

 
 

                                                           
 من حق األفراد تمنع أنر على الحكومة الفدرالية حظ والذي یاألمریكي التعدیل الثاني  إن- 31

 إسرائيل إلى یعود األمر إن وهذا معناه . األمریكيةعلى الوالیات الناریة ال ینطبق بأسلحتهم ظاالحتفا
       طبعا مثل هذا القراراألسلحة و نوع من تنظيم امتالك أي  في تنفيذ أمریكيةوفلسطين آوالیات 

 یطبق آي یكون منسجما مع قانون الحمایة المتساویة أنصادرا من قبل الوالیة على یجب أن یكون 
.ير عنصري عقالني وغبأسلوب   
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 الشتات
 
 

 فيما یتعلق بخطة النجمتين یدور حول اإلسرائيلي جزءا من حالة الصراع بين القلب والعقل       إن
 لليهود الموجودین في آل أمناون مالذا رفو یبأنهم فخورون فاإلسرائيليون ت اليهوديمسالة الشتا

 والمعروف باسم حق األمن یستفيدون من هذا المالذ أنفسهم اإلسرائيليونومعظم ، مكان في العالم
.أجدادهم احد أو إبائهمأ عن طریق أوعلى المستوى الشخصي إما العودة   
 مالذ راالستمرار بتوفي بحجة قویة لنبرهن انه بامكانهم نأتي أنیجب  اإلسرائيلي القلب ولطمأنة

.من ليهود الشتاتا  
 
 

موصوف في الفصل الثاني من الكتاب تحل القضایا التي تتعلق  آما هو و  خطة النجمتين        إن
 األجانب وغيرحيث باستطاعة اليهود . بموضوع الشتات اليهودي بكل ما في الكلمة من معنى

بند خاص وجدید للناس الراغبين   حق العودة تحتتأشيرةهود التقدم بطلب للحصول على الي
  المعدل الحاليإلى باالستناد التأشيرات یحدد عدد تلك أنویمكن  .إسرائيلباالستقرار في 

، إن معظمفي الحقيقة و .ا مهاجرا سنوی ألف70  والذي یقدر بحواليإسرائيل إلىللمهاجرین   
 اليهودي واغلب هؤالء المهاجرین هم الدین ليسوا یهودا حسب قانون إسرائيل هم ىإلالمهاجرین  

  آانوا یهودا وذلك آي یستفيدوا من قانون حق العودةأسالفهم أنمن الروس الذین یدعون ببساطة 
 من تلك التي یحصلون عليها في جمهوریات االتحاد أفضلهدفهم هو الحصول على فرص حياة و 

قةالسوفيتي الساب . 
 
 
 

 خطة النجمتين أن المهتمين بااللتزام بمسالة الشتات اليهودي هو لإلسرائيليين خبر أفضل        إن
.أمریكا بعدد مماثل لهم من اليهود في إسرائيل یهودي في الستة مالیينستجمع شمل    

هود اليم عدد من یهود الشتات وهألآبر خطة النجمتين تنهي بذلك حالة الشتات فان ،جوهریاو   
.األمریكيين  

 اآلالف سيشجع عشرات أآثر أمنا  أمریكية- إسرائيلية وجود والیة إن ،باستثناء هذه النقطة الذآية
 فان تلك النقاط الذآية والعملية آفيلة بتهدئة وبالتأآيد إسرائيل إلى لالنتقال األمریكيينمن اليهود 

.اإلسرائيليالقلب   
 
 
 

 السياسة
  

ویتم التعبير  . سياسيةثالثة أراء هنالك إسرائيليين  اثنين لكلأن أحياناة بدعایقال على سبيل ال     
 یحبوا أن اإلسرائيليينیجب على  .الكنيستا یعبر عنها في مثلم بقوة في المقاهي اآلراءعن تلك 

                                                           
أداة تحتوي على قطع متحرآة من الزجاج الملون ما أن تتغير أوضاعها حتى تعكس : المشكال*  

.مجموعة ال نهایة لها من األشكال الهندسية المختلفة اللون  
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 تحت اإلسرائيليةا سيحدث للسياسة  ا لكن ماذ، السياسيةاألحزابسياستهم الن لدیهم العدید من 
؟األمریكيةياسة الحزبين نظام س  

 لتغيير یستمر في عمله آمرتع خصب اإلسرائيليست ني لرؤیة الكسيرتاح اإلسرائيليينهل 
؟ السياسةاألحزاب *كال وسط مشالتحالفات  

 
.األساسيير نظامها السياسي ي تغإسرائيلال یوجد في خطة النجمتين ما یتطلب من           

 ي یكون لدیها نظام تشریعأن األمریكية من الوالیات المتحدة  ال یتطلباألمریكيالدستور حيث أن 
الحكومة  تكون أن( یكون لدیهم حكومة ذات شكل جمهوري بمعنى أن بشرطمعين   

).العامةالدیموقراطية  ممتثلة للمبادئ  
 هي الوالیة األمریكية الوحيدة حاليا، والتي لدیها مجلس تشریعي ا نبرا سك ان لذا وعلى الرغم من

، )الكنيست(حد إال انه لن یكون هنالك مشكلة باحتفاظ إسرائيل بمجلسها التشریعي األحادي وا
وبالفعل فان عدة والیات أمریكية آخذة بعين االعتبار التحول إلى نظام المجلس التشریعي األحادي 

شابهة وبصورة م. وذلك لقلة تكلفته المادیة بالمقارنة مع آفاءة العمل الممكن إنجازها من خالله
لذلك فانه وعلى الرغم من أن جميع الوالیات األمریكية تنتخب مشرعيها استنادا إلى المناطق 

أي أن الحائز على أعلى األصوات في منطقة جغرافية معينة، (االنتخابية وحسب مبدأ الفائز الوحيد 
ك مشكلة إال انه لن یكون هنال).  الممثل ا لشرعي الوحيد لتلك المنطقة في الكونغرس حیصب

الستمرار إسرائيل في انتخابها أعضاء الكنيست باالعتماد على نظام التصویت التناسبي على 
أي أن تحصل األحزاب السياسية على مقاعدها التشریعية استنادا إلى مقدار النسبة (مستوى الدولة 

وهكذا ). %1.5المئویة للمجموع الكلي لألصوات التي حصل عليها الحزب والمرهونة بحد مقداره 
 حزبا سياسيا في الكنيست فإنها قد تحتفظ بنفس ذلك العدد في 19فإذا آان لدى إسرائيل اليوم 

.مجلسها التشریعي آوالیة أمریكية  
 
 

       هنالك قضية منفصلة تتعلق بالتصویت لصالح أعضاء إسرائيل في مجلس الشيوخ والنواب 
أن المرشحين في انتخابات الكونغرس في آافة ، وهي )آجزء من االنتخابات الوطنية األمریكية(

الوالیات األمریكية الموجودة حاليا یتنافسون ضد بعضهم البعض ضمن منطقة انتخابية معينة، 
إال أن الدستور األمریكي ال یصر . ویصبح الفائز من تلك االنتخابات الممثل ا لوحيد لتلك المنطقة

.على إتباع هذه الطریقة  
ض الوالیات خالل القرن الثامن عشر بمناطق انتخابية متعددة األعضاء والتي  هذا وقد تمتعت بع

وعلى أیة حال فان المادة األولى . آانت مرهونة بالتصویت النسبي آما هو الحال أالن في إسرائيل
لجميع (من الفصل الرابع من الدستور األمریكي تمنح الكونغرس الحق لوضع قوانين وطنية

).الوالیات  
 

   
  وهكذا قد ال یستطيع اإلسرائيليون حاليا من اعتبار أن دولتهم بالكامل ستكون منطقة         

انتخابية واحدة، وان بامكانهم انتخاب ممثليهم من األفراد المدعومين حزبيا وفق نسبة مئویة لعدد 
 تحظى فعلى سبيل المثال، ینبغي أن. األصوات التي حصلت عليها تلك األحزاب على مستوى الدولة

 أعضاء في الكونغرس، وذلك استنادا إلى عدد سكانها، وبحسب الطریقة 8إسرائيل بحوالي 
 مناطق جغرافية مختلفة 8األمریكية فان الكنيست اإلسرائيلي سيكون مفوضا لتقسيم إسرائيل إلى 
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هو وهكذا یصبح الفائز بأعلى عدد من األصوات في آل منطقة انتخابية . ذات نسب سكانية متساویة
.الممثل الوحيد لتلك المنطقة في الكونغرس األمریكي  

 
 

 هو حاليا،       إن النهج المفضل بالنسبة إلسرائيل، والذي ال یسمح بتنفيذه في أیة والیة أمریكية 
 أعضاء 8 واحدة یمثلها ةأن یعتبر الكنيست أن إسرائيل آلها عبارة عن منطقة انتخابي

د الثمانية إلى األحزاب السياسة بحسب نسبة التصویت التي و أن تخصص تلك المقاع.بالكونغرس
من % 20وهكذا فان الحزب السياسي الذي یملك . یحصل عليها آل حزب على مستوى الدولة

التأیيد في أیة منطقة جغرافية لن یحصل على مقعد في الكونغرس األمریكي طبقا للنهج األمریكي 
رائيليا فان ذلك الحزب سيحصل على األقل على مقعد لكن وحسب النهج المفضل إس. المتبع حاليا

.واحد في الكونغرس األمریكي  
 ومع ذلك قد یستمر اإلسرائيليون في استخدام أسلوب التصویت التناسبي داخل مجلسهم التشریعي 

بالرغم من أن إتباع منهج الفائز الوحيد في منطقة انتخابية واحدة سيوفر لإلسرائيليين ) الكنيست(
.جيدة تقل فيها االنشقاقات الحزبيةخبرة   

 
 

         وعلى أي حال، قد یستخدم نظام التصویت التناسبي اإلسرائيلي في اختيار مقترعي والیة 
فعلى سبيل المثال، بامكان الكنيست أن یقرر أن عدد مقاعد . إسرائيل النتخاب الرئيس األمریكي

العشرة سيتم تخصيصها لممثلي آل حزب وفقا مقترعي والیة إسرائيل النتخاب الرئيس األمریكي 
إال أن عيب هذه الطریقة هو أنها ستميل . لنسبة تصویت ذلك ا لحزب من مجموع ا لتصویت العام

إلى إضعاف التأثير اإلجمالي إلسرائيل في انتخاب الرئيس األمریكي، ألنها ستكون قادرة على 
عدد المقاعد المخصصة لمقترعي األرجح على منح أي مرشح رئاسي جزءا واحدا فقط من 

وبالفعل ولهذا السبب فقد تبنت معظم الوالیات األمریكية طریقة الفائز األوحد لالنتخابات .  الرئيس
.الرئاسية  

 وبمنح إسرائيل عدد من مقترعي الرئيس اآبر من تلك المتوفرة لوالیات مثل آونيتيكت وفرجينيا 
.باه القوي لمرشحي الرئاسة األمریكيةیمكن إلسرائيل أن تضمن أنها ستجذب االنت  

 
 

  االقتصاد
  

Schlimmbesserung  حل جدید باالستناد إلى الكلمة األلمانية    تفحص آل یجب    
أفضل مثال على هذه الكلمة هو المسارب السریعة ". التحسن الذي یؤدي نحو األسوأ"والتي تعني 

تي تحتوي على راآبين فأآثر على الطرق  تخصص فقط للمرآبات ال  و التي* الرمز ألمعينيتذا

                                                           
   

یرمز إلى تلك المسارب على الطرق السریعة بالرمز*   
 

 ، والغرض من إنشاء تلك المسارب هو 
االشتراك برآوب اقل عدد ممكن من السيارات لتخفيف االزدحام المروري على تشجيع الناس على 

.تلك الطرق  
 



 78

إال أن ما یحدث هو أن تلك المسارب تزید . الخارجية المزدحمة آمحاولة لتخفيف االختناق المروري
إن منظر . االزدحام سوءا بسبب استغاللها لمسرب من إحدى المسارب المخصصة لالستخدام العام

ارب األخرى بالسيارات یظهر وآأنه یسخر ذلك المسرب وهو خالي من السيارات بينما تكتظ المس
.منا جميعا  

 
 
 

Schlimmbesserung ال تنطبق على خطة النجمتين لقد أظهرت الفصول السابقة أن             
إن الغرض. فيما یتعلق باألمن والسياسة والخدمات العامة والرعایة الصحية والوحدة الثقافية  

إذا سيكون المواطن اإلسرائيلي العادي من الناحية من هذا القسم من الكتاب هو لتقييم فيما 
بعد االنضمام مع أمریكا، أم سيكون أسوأ حاال أم انه لن یطرأ عليه أي  االقتصادیة أفضل حاال،

فإذا ظهر إن اإلسرائيليين لن یصبحوا أسوأ حاال من الناحية االقتصادیة عندها سيتم شطب  . تغيير
.ياسية الواجب تفادیها الس–من قائمة األمور الجغرافية   Schlimmbesserungآلمة  

 
 

 دوالر للفرد أي 17.710، عند 2003       لقد توقف معدل دخل الفرد اإلسرائيلي، طبقا لعام        
بينما تجد أن نفقات المعيشة في إسرائيل تساوي . من نسبة المستویات األمریكية% 57حوالي 

ذا یظهر بوضوح أن اإلسرائيليين بصفة عامة یكافحون وه. من نسبة نفقات مدینة نيویورك% 93
حيث أن معدل دخل اإلسرائيليين هو نصف معدل دخل . اقتصادیا مقارنة بنظرائهم األمریكيين

وبصفة عامة فان . األمریكيين إال إنهم ینفقون تقریبا نفس ما ینفقه األمریكيين على معيشتهم
ت الخاصة المذآورة أدناه، سيكون له األثر في رفع  ببعض التقدیراااالنضمام مع أمریكا، مشروط
 و هذا ما سيحسن . مع مستویات بقية الوالیات المتحدةيتساوم بشكلمستویات الدخل اإلسرائيلي 

.الحياة االقتصادیة للمواطنين االسرائيلين بشكل آبير  
 
 

. الوالیات المتحدة ول       هنالك أسباب آثيرة وراء التناقض االقتصادي الحالي بين ا إسرائي
فاستنادا إلى نسبة السكان، استوعبت إسرائيل في السنوات األخيرة عددا من البشر اآبر مما 

وفي نفس الوقت أدت الحرب والعزلة الجغرافية والبيروقراطية الحكومية . استوعبته أمریكا
كونومست إسرائيل وقد صنفت مجلة االی. الضخمة إلى تقييد نمو إجمالي الناتج المحلي اإلسرائيلي

في المرتبة الرابعة والعشرین ضمن أفضل بيئة تجاریة على مستوى العالم، وهي مرتبة جيدة نوعا 
أیضا . ما لكنها مازالت بعيد جدا عن الوالیات المتحدة التي تحتل المرتبة ا لثانية على مستوى العالم

 البنية التحتية المتعلقة باألمن أوال،: فان تكاليف المعيشة في إسرائيل تبقى مرتفعة وذلك بسبب
نسبة  % 3من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع العسكري مقارنة ب % 9حيث تنفق إسرائيل (

حيث أن أسعار النفط في إسرائيل هي من بين (ثانيا، بسبب الضرائب المرتفعة ). ما تنفقه أمریكا
لدوالرات األمریكية والتي ترفع سعر تكلفة وأخيرا بسبب العدد الكبير من ا). أعلى األسعار في العالم

ولعقد مقارنة ). حيث أن أمریكا تعد اآبر شریك تجاري إلسرائيل(البضائع والخدمات اإلسرائيلية 
بين إسرائيل وایطاليا سنجد أن معدل الدخل اإلسرائيلي مساوي تقریبا لمعدل الدخل اإلیطالي إال أن 

.اآبر بكثير من نظيرتها في ایطاليا هي لنفقات المعيشة اليومية في إسرائي  
 
 



 79

 
  بانضمام إسرائيل إلى الوالیات المتحدة فانه من الممكن توقع أن تحقق مستویات الرواتب        

وبالنسبة للبنى . والتوظيفات اإلسرائيلية تكافئا مع تلك المستویات الموجودة في الوالیات المتحدة
ه أیة شرآة عالية التقنية باستثناء أنها جزءا من منطقة التحتية فان إسرائيل تمتلك آل ما تحتاج

آنسبة من  و. تعيش حربا مزمنة بدال من أن تكون جزءا من السالم الذي تعيشه الوالیات المتحدة
إجمالي ناتجها العام، تعد إسرائيل من ضمن الخمسة دول األوائل على مستوى العالم في اإلنفاق 

یضا من ضمن أفضل عشرة بلدان في العالم في مجال اإلنفاق على وهي تعد أ. على البحث والتطویر
وقد . التعليم ومن ضمن أفضل عشرین دولة من حيث نسبة الطلبة الملتحقين بالدراسة الجامعية

 دولة مرشحة آأقل الدول فسادا وفي مرتبة 200 من بين 16صنف الخبراء إسرائيل في المرتبة 
وتحتل إسرائيل المرتبة السابعة على .  متعادلة مع أمریكا وتجعلها أفضل من ألمانيا واليابان 

.مستوى العالم من حيث آثافة الهواتف المتحرآة، متفوقة بذلك حتى على السوید وفنلندا  
بل إن إسرائيل أآثر .  وهكذا فان أمریكا لم تستوعب مكانا أآثر تقدما من إسرائيل على اإلطالق

.تقدما من أمریكا في مجاالت عدیدة  
 
 

   إن إسرائيل ال تحتاج االنضمام إلى أمریكا لدواعي اقتصادیة، فحتى ولو اضطر اإلسرائيليون      
آما أن متوسط العمر . للتقشف أآثر من األمریكيين فان نوعية الحياة اإلسرائيلية تبقى جيدة

).28في حين تأتي أمریكا بالمرآز ( دول في العالم 6المتوقع في إسرائيل یعد من أعلى   
. اقل من نصف نظيرتها في أمریكالآما أن معدالت الطالق في إسرائي  

 على مستوى العالم 22 أما تقریر التنمية البشریة التابع لألمم المتحدة فقد صنف إسرائيل بالمرتبة 
أما الوالیات المتحدة فتحتل المرتبة (وهي مرتبة مساویة لبعض الدول الواقعة في جنوب أوروبا 

).لنرویج بالمرتبة األولىالسادسة وا  
 إن النقطة األساسية هي انه من المستبعد أن تقل مكانة االقتصاد اإلسرائيلي بسبب االنضمام إلى 

وفي آل االحتماالت فان انضمام إسرائيل إلى أمریكا سيؤدي إلى خفض البطالة . الوالیات المتحدة
. ائيلية بعار أزمة الشرق األوسط وصم الصادرات اإلسرقفوسيتو. وزیادة الرواتب في إسرائيل

.االیجابية" صنع في أمریكا"وستبدأ تلك الصادرات باالستفادة من عالمة   
 
 

. مةاالن من القائ   Schlimmbesserung     ربما ستشطب آلمة  
و ینبغي أن ال یعترض أي إسرائيلي على خطة النجمتين بدافع الخوف من أن یكون هنالك بعض 

ة المخفية، آونه لن یكون هنالك أیة تكاليف مخفية، بل على العكس ستتدفق التكاليف االقتصادی
. فان إسرائيل ستكسب الكثيرسابقاآافة المنافع االقتصادیة إلى إسرائيل، وآما أسلفت   

 
 

 الثقافة
 
 

 على أن اقتصادهم التأآيد          رغم الثقة بان انضمامهم إلى أمریكا سيجعلهم أآثر أمنا، وبرغم 
یزداد سوءا، إال أن القلوب اإلسرائيلية قد تبقى مترددة من توقع إطالق العنان لألمرآة الساحقة لن 
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 خطة أنعلى هذا الخوف اإلسرائيلي واضحة آالبلور وهي  إن اإلجابة. على أرضهم البهية
.الثقافيالنجمتين لن تؤدي إلى ابتالع عملية التجانس   

 
 

والیات والمجتمعات المحلية تتمتع بالسلطة من خالل       وحسب النظام األمریكي، فان ال
وقد استخدمت . للحفاظ على مظهر وشعور مجتمعاتهم) التخطيط(استخدامها قوانين التقسيم 

أیضا . والیات مثل فيرمونت هذه السلطة إلزالة لوحات اإلعالنات من على طرقها الرئيسية السریعة
لبلدات مثل بلدة آولومبيا الواقعة في والیة ميریالند تم استخدام هذه السلطة بشدة من قبل بعض ا

ویمكن للمدن مد یدها الثقافية لتصل إلى السلطة . وذلك لحظر استخدام واجهات المحالت الغير الئقة
الخامسة وذلك بالموافقة على إنشاء شرآات التلفزة وأآشاك الصحف والمجالت والسماح ببناء 

.المسا رح  
 
 

حيث انه . المحلية) التخطيط(عض ا لحدود الدستوریة لممارسة سلطة ا لتقسيم         لكن هنالك ب
ویجب تنفيذها بعدل وبدون . یجب تبني السيطرة الثقافية بطریقة مناسبة وبأسلوب غير تعسفي

ال یمكن لبلدة إسرائيلية أن تسمح فقط بإنشاء : لفعلى سبيل المثا. تفضيل شرآات أو منتجات معينة
، لكن بامكانها تحدید أماآن معينة )همبرغر معد حسب الدیانة اليهودیة(ر همبرغر أآشاك بيع آوش

.لجميع تلك األآشاك وتحدید حجم لوحاتهم اإلعالنية  
 
 

. یمكن للعدید من الناس المختلفين أن یفهموا األمرآة بطرق ومعاني مختلفة           
فتوحة تملؤها محالت التجزئة العائدة  فقد تعني األمرآة للبعض أنها عبارة عن مراآز تجاریة م

بينما تعني لآلخرین أنها تجانس معين لواجهات سلسلة آبيرة من المحالت . للمهاجرین الجدد
وقد تعني األمرآة لبعض الناس أنها إخضاع ثقافة . التجاریة التي تغطي أسماؤها أرضا تجاریة

إال إنها .  التلفزیونية والسياراتتلسالاألسالف إلى الثقافة العامة المتمرآزة حول التسوق والمس
لثقافات األسالف والتي تغذي عددا ال یحصى من البيوت * قد تعني لآلخرین أنها وجبة شطائریة

وفي هذه الرؤیة األخيرة فان الثقافة العامة السطحية تعتبر خلفية . والمطاعم وأماآن العبادة
.مشوشة آضجيج حرآة المرور في مدینة آبيرة  

ي هذه األمرآة التي ستجعل العدید من اإلسرائيليين قلقون بسببها؟ أال تمتلئ إسرائيل نفسها  فما ه
بالمراآز التجاریة وواجهات اإلعالن لسلسلة المحالت التجاریة وبالثقافة العامة السطحية وبالمائدة 

 الشطائریة لثقافة األسالف؟
 
 

المتاجر والثقافة العامة اإلسرائيلية لها نكهة     إن جميع المراآز التجاریة وواجهات سلسلة       
فقد یطلق على محل . حتى وان آانت ذا منشأ أمریكي فان المحتوى یبقى یهودي. عبرانية

                                                           
طریقة سویدیة من الغذاء أو العشاء تعد على الطریقة المقصفية حيث تقدم فيه : مائدة شطائریة* 

أنواع شتى من األطعمة والشهيات واللحوم الحارة والباردة والسمك المدخن والنقانق والجبن 
.لطةوالس  
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للهامبرغر اسم ماآدونالد، إال أن قائمة الطعام ستكون باللغة العبریة وسيكون الطعام معد حسب 
دیل للكعك الذي یدخل في يهودي سيكون هنالك بصح الفوخالل عيد ال). الكوشر(الدیانة اليهودیة 

*.لخميرةصناعته ا  
 
 

      إن ما یجعل العدید من اإلسرائيليين یشعرون بفتور نحو األمرآة هو بسبب مضمونها الغير 
یهودي وليس بسبب نشأتها التجاریة الفعالة، ولحسن الحظ یمكن حل هذه المشكلة عبر المؤسسات 

. التجاریة الحرة  
 
 

لن تنجح المشاریع التجاریة التي ال ترضي المذاق اإلسرائيلي وال تراعي الحساسة ف       
آما أن قوى السوق ستضمن حصول اإلسرائيليين على ما یریدونه من النكهة . اإلسرائيلية
ع الثقافة المناسبة في المكان ضو أیضا فالمشاریع التجاریة ذآية بما فيه الكفایة لت. األمریكية
. وهذا ما آان یطبقه رجال األعمال اإلسرائيليون بشكل جيد وعلى مدار سنوات.المناسب  

فال یوجد . إن خطة النجمتين ستجلب المزید من السياح وستجلب دخال أضافيا لمعظم اإلسرائيليين
إن عمل آهذا لن . شيء في خطة النجمتين یخضع ثقافة آالثقافة اإلسرائيلية المحبوبة في بيئتها

.وهو ما ال یعتبر عمال أمریكيا على اإلطالقیكون مربحا   
 
 

 انه لمن الطبيعي أن تتوقف القلوب اإلسرائيلية لبرهة من الزمن عند مشهد االندماج مع و     
.وبرغم االعتبار الحذر، فقد یخفق القلب إلى اإلمام بثقة هادئة. أمریكا  

 تصطدم بالسياسة المحلية أو بالثقافة  إن مخاطر االتحاد تتعلق بالبقاء حيا جسدیا أو اقتصادیا، وال
ولها وتطرقت أیضا إلى قبوقد تطرقت خطة النجمتين إلى األسباب العاطفية للتردد في . القومية

.األسباب المنطقية لبدأ تنفيذها  
فهي تجعل من .  إن االتحاد مع أمریكا هو الخطوة القادمة في التحول الثقافي للشعب اإلسرائيلي

معا ألمة عظيمة، وذراعا تقدميا التحاد دیموقراطي، ومالذا آمنا للطيف الكامل إسرائيل جزءا ال
وباستخدام عصا القياس العالمية بدال من العصا اإلقليمية سيكون من الممكن . للدیانة اليهودیة

.تحقيق آافة ا لطموحات اإلسرائيلية الثالث وهي العظمة والدیموقراطية واليهودیة  
. نجاز العظيم یستحق االرتقاء إلى التحدي الكبير ومواجهة الخطر المحسوبتحقيق مثل ذلك اإلف  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
.ال یأآل اليهود خالل عيد الفصح الخبز والمعجبات التي تدخل في صناعتها الخميرة*     
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 الفصل السادس
 

 وجهات النظر الفلسطينية
 
 

یجب أن :" ، قال مروان البرغوثي2002 في مقابلة مع جریدة الواشنطن بوست في عام       
السالم في ظل االحتالل، فذلك یتخلى اإلسرائيليون عن األسطورة القائلة بإمكانية حصولهم على 
إن نقص األمن لدى االسرائليين . التعایش السلمي یمكن إن یكون ممكنا لكن ليس بين العبد والسيد

فلن تحصل إسرائيل على األمن إال بعد انتهاء االحتالل وليس . یتولد من نقص الحریة الفلسطينية
.قبل ذلك  

 
لحقيقة األساسية فان الطریق نحو األمام تصبح عندما تفهم إسرائيل وباقي دول العالم هذه ا

بإنهاء االحتالل، والسماح للفلسطينيين بالعيش بحریة و ترك الجيران المستقلين : واضحة
والمتساویين في إسرائيل وفلسطين یتفاوضون ألجل مستقبل سلمي ذا روابط اقتصادیة وثقافية 

"قویة  
 

         
 في المقدار ومعاآس في االتجاه، ية إن لكل فعل رد فعل مساوتقول النظریة الفيزیائي           

. وآذلك هو الحال في األمور التي تتعلق بالهویة االجتماعية والثقافية والوطنية، إال أنها أآثر تعقيدا
. فهي بالضبط آالخطوات الثقيلة التي تترك اثارا متماثلة حينما تمشي على ارض خصبة  

فعندما وصل عشرات االالف . شعب المستقر تؤدي الى خلق ثقافة جدیدةان االعباء الثقيلة على ال
 بوقت قصير ، 1900من اليهود االوربيين الى ارض فلسطين ابان الحكم العثماني ، قبل وبعد سنة 

وطبقا لقانون الفعل ورد الفعل، والضغط . اصبحوا مثل صبغة  زرقاء رشت على سائل اصفر اللون
لقد ادى الظهور المفاجئ . ول بالكامل الى لون اخضر فلسطيني الهویةواالثر، فقد تحول المحل

للصهاینة في وسط فلسطين الى بعث الوعي القومي الفلسطيني، والذي تشكل من تقاطع الهویات 
.العربية والمسيحية واالسالمية التي قطنت االقاليم المرتبطة ببيروت و دمشق وغزة  

 
 

امل االخرى على تشكيل الهویة الفلسطينية الصامدة وبسرعة ولقد ساعدت العدید من العو      
 العدید من المفكرین الفلسطينيين عن شعوب في آافة انحاء العالم تطالب أفلقد قر. ملحوظة

وتهامس هؤالء . باستقاللها عن مستعمرها القادم من ارض بعيدة جغرافيا ومختلفة عرقيا
اال ینبغي ان ینطبق :" نوادیهم االدبية متسائلين یة والمفكرون فيما بينهم خالل اجتماعاتهم السر

ذلك على العرب الخاضعين لالمراطوریة العثمانية؟ وماذا عن العرب الذین یعيشون في فلسطين 
 وارتباطهم الفرید ببلداتهم القدیمة ومدارها بالقدس؟

 
 

ستورا یشمل حریة  تبنى االتراك داالمریكية، وبعد مئة عام من الثورة 1876         في عام 
وخالل عقد او عقدین من . للصحافة واجراء انتخابات محلية للبرلمان المتواجد في القسطنطينية

 رآى سكان یافا والجليل ونابلس والقدس وغزة والول مرة صورة النفسهم تعكسها مرایا الزمن،
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وا بوضوح وجود أوروا انهم یخاطبون آفلسطينيين أفلقد ر. النقاشات البرلمانية والصحف المحلية
 حينما راوا ان مرآز الحكم العثماني في آفلسطينيين، غضبوا،شكاوي تخص الفلسطينيين وقد 

.القسطنطينية لم یفعل اال القليل تجاه الشكاوي المثارة من قبل الممثلين المنتخبين لفلسطين  
 
 

وقد بدات . راضي اجدادهمآان المقام االول لمظالم الفلسطينيين هو فقدانهم السيطرة على ا        
هذه المشكلة في الخمسينات من القرن الثامن عشر، حينما ادت قوانين العثمانيين المتعلقة بتسجيل 

االراضي وضریبة الممتلكات الى طرد من اراضيهم التي ورثوها عن اجدادهم والمعروفة حاليا 
كذا فقد سقطت مساحات وه. باسرائيل وفلسطين والتي آانت معروفة حينها باسم جنوب سوریا

شاسعة من االرض المقدسة في ید الملكية القانونية لمالك االراضي االغنياء الغائبين او في ید 
اال ان . وآان ذلك عامل اخر ساعد الفلسطينيين لاللتفاف حول هویتهم الوطنية. الحكومة الترآية

روبيون بشراء مساحات واسعة هذا العامل المحفز اتخذ اسما سمي بالقوة حينما شرع اليهود االو
 الغائبين والذین لم یكترثوا آثيرا بمصالح الفالحين الذین یعيشون في تلك اراضي امالكمن 

تباع أ فيه المفكرون الفلسطينيون بقراءة تقاریر تفيد بان أ وذلك في الوقت الذي بد،االراضي
بدیل عن خيارهم الثاني وهي هيرتزل قد قرروا شراء اآثر ما یمكن شرائه من االراضي المقدسة آ

وهنا اصبح االمر بالنسبة للفلسطينيين اما ان یكونوا . االرجنتين لتصبح وطنا للدولة اليهودیة
 معرفة بوضوح اآثر بفعل الصدام الثقافي االمة الفلسطينيةوقد اصبحت .  یكونوا الاوفلسطينيين 

لمهمة الخاصة بالمسيح المنتظر وبين وا اأیزداد عددهم بسرعة ليبد بين اليهود االوربيين الذین
السكان المحليين الصامدین واغلبهم من طبقة الفالحين العرب واخوتهم طبقة التجار العرب 

.المسيحيين ذوي الجذور المتأصلة  
 
 

وذلك باعطاء السكان . لقد ساعد االسرائيليون على تشكيل الهویة الوطنية الفلسطينية      
وذلك یشبه الى حد بعيد ما حدث قبل قرن من الزمن حينما . يتحدوا خلفهاالصليين دافعا للبقاء ل

ساعد البریطانيون على تشكيل الهویة الوطنية االمریكية وذلك باعطاء السكان المكافحين دوافعا 
م، داثر ق/ رد فعل، خطوة قدم / فعل : وهذه هي طریقة تشكيل الهویة الوطنية. نبيلة ليتحدوا خلفها

یجب على اسرائيل نفسها ان تشكر الفلسطينيين لدورهم العكسي في و.  اخضر=اصفر+ ازرق 
تشكيل الشخصية القومية االسرائيلية تماما مثلما امتص االغریق الرزانة ومزایا اخرى من اراضي 

.الشرق التي غزوها  
 
 

ئيلي اقدم من ال الثقافة االسرائيلية اقدم من الثقافة الفلسطينية وال الوعي القومي االسرا        
وتستطيع . الثقافات الحدیثة غير متكافئة مع التطلعات الثقافية القدیمةف. الوعي القومي الفلسطيني

آل من اسرائيل وفلسطين تتبع اثر االفكار المهمة لثقافاتهم عبر مئات بل أالف السنين، لكن 
 بصورة  ومةأرد فعل لتوالصحوة االولى لكل منهما بالكاد تصل الى مئة عام، وقد نما آل منهما آ

ت ایضا بمساعدة حظيلقد آانت اسرائيل اآثر نجاحا في بناء هویتها القومية اال انها قد . تكاملية
 وایضا فقد آان االلهام االسرائيلي القدیم اآثر 32.ي به الفلسطينيونحظ ممادولية ضخمة اآثر 

                                                           
 ان المعنویة العالية لالسرائيليين تكمن في ان الرعاة االجانب لدولة اسرائيل آانوا قد ربطو -32

لوطنيين الجدد من باليهود القدماء، وانهم قد ربطوا ا) أي الصهاینة( الوطنيين االسرائيليين الجدد 
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 ورغم ذلك فان .نجيل والقرأن ذآرت في التوراة واالمملكةصالبة وانعكس هذا االلهام على شكل 
فال یرغب أي منا بان یحكمه . هذه الحقيقة ال تقلل من مصداقية الثقافة الفلسطينية باي طریقة

.علماء االثار او اآتشافاتهم  
 
 

         إن سؤالنا الرئيسي هو فيما اذا آانت تلك الجوانب الفریدة للتجربة الفلسطينية تغير من خطة 
وهل من الضروري فعليا لفلسطين ان تبدد سنوات آدولة مناضلة من اجل النجمتين ام ال؟ 

االستقالل قبل ان تجني ثمار االنضمام مع الوالیات المتحدة ؟ او هل بامكان فلسطين ان تكون مثل 
دولة نامية ذآية تتجنب االستثمار في شبكة تلفونات سلكية قدیمة وتذهب لتستثمر مباشرة في 

 هل الشعب الفلسطيني قادر على تخطي فترة ما بعد اخرى،عالمية ؟ وبعبارة الخدمة الالسلكية ال
القومية االستعماریة ليتقدم الى االمام باتجاه تحقيق عضویة متساویة في اتحاد دول القرن الواحد 

.والعشرین ؟  
 

           
 تولي القضایا    سيقوم هذا الفصل بتحري تلك االسئلة وذلك بتقييم قدرة خطة النجمتين على   

تلك القضایا المقلبة للعواطف والتي تمنى الفلسطينيون منذ امد بعيد ان . الحاسمة للفلسطينيين
 مستقلة،واذا آان باالمكان حل تلك القضایا عبر دولة فلسطينية . تكون لهم دولة تعالج تلك القضایا

ستحقق خطة النجمتين نجاحا  فعندها امریكية، حلها من خالل والیة فلسطينية ذلك،او االفضل من 
 باالضافة الى تقدیم نتائج الفریدة، الن آالهما سيكون قادرا على حل الهموم الفلسطينية جيدا،

افضل للقضایا التي تهم الناس في آل مكان وهي االمن واالمان والفرص االقتصادیة والمستوى 
.الجيد للحياة  

 
 
لة الفلسطينيةأ والمسة الوطنيلطموحاتا  
 
 

 بهم،      انها لمن السخریة انه في الوقت الذي یحصل فيه الفلسطينيون على دولتهم الخاصة     
 حيث ترى ان التكتالت،فنحن نعيش االن عصر . تجد ان هذا النوع من الدول قد اصبح طرازا قدیما

جل آل منها للتخلي عن سيادتها التتسابق جمهوریات االتحاد السوفيتي سابقا في اوروبا الشرقية 
 االعالن عن احتضار الدول المنفردة وستصبح سيتم جدااو قریب. االنضمام الى االتحاد االوروبي

ذلك الن موجة المستقبل هي التحادات الدول . عمالتهم وجوازات سفرهم القدیمة في حالة انعزال
.المتعددة  

 
                                                                                                                                                                             

وفي الحقيقة، ورغم ان آال هاتين . بالعثمانيين المهزومين) أي اهل فلسطين( الفلسطينيين 
 قد آان  لهما تاریخية في االرض، اال ان االلهام الوطنياالمجموعتين من الوطنيين قد آان لهما جذور

ان ). نشاء الدولة اليهودیةومن هنا جاءت جهود هيرتزل القناع اليهود بتبني هدفه في ا. ( جدیدا
في  الجذور التاریخية، وآما یعلم السكان االصليين المریكا، ال تعد قانونية آثيرا، رغم انها قد تساعد

.آسب العطف احيانا  
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ي البدیل الوحيد لشعب بال ان دولة على الطراز القدیم وغير متطورة تبدو فكرة جيدة اذا آانت ه     
فمن الممكن ارضاء . ليس بالخيار الوحيد المتاح للشعب الفلسطينيعلى أي حال  ذلك اال ان ،دولة

 وغزةالطموحات الوطنية للشعب الفلسطيني عبر والیة ذات اغلبية فلسطينية في الضفة الغربية 
:لة الفلسطينية وآاألتيألى المستكون تابعة للوالیات المتحدة االمریكية ویمكن االجابة بدقة ع  

 
ان الفلسطينيين شعب لهم تاریخهم وثقافتهم الخاصة بهم، وسيكون حقهم باالحتفاظ وتشریف تلك *

ل آل القوميات االخرى التي تزدهر في مثالقومية الفلسطينية محميا ضمن الدستور االمریكي 
.امریكا  

 
 الفلسطينية والذي لم – األرض اإلسرائيلية إن لدى الفلسطينيين ارض تتكون من ذلك الجزء من* 

، وهي بشكل خاص غزة والضفة الغربية 1949یخصص إلسرائيل ضمن قرار خط الهدنة عام 
 وسيكون ذلك الوطن محميا من االحتالل ولألبد وذلك آونه سيكون والیة ذات الشرقية،والقدس 

.ات المتحدة األمریكية ستكون إحدى الوالیات من الوالی وحقوق متساویة تسمى فلسطين  
 

 حریة السفر والدراسة والعيش في ایة والیة آاالمریكيين،وسيكون لهم، . إن للفلسطينيين مستقبل*
آبر عاصمة وسوق عمل في ة ألوفيرامریكية وسيكون لدیهم مدخال الى الفرص االقتصادیة ال

.العالم  
 

وبتلك .  اجابات یقدمها أي حل اخرةان تلك االجابات على المسالة الفلسطينية تتفوق على أی    
)  اختيارهحسبو(االجابات فان الفلسطيني هو امریكي اوال دون االنتقاص من آونه فلسطينيا وهو 

.قد وقد ال یعيش داخل والیة فلسطين االمریكية  
 

وبتلك االجابات یضمن الفلسطيني حقوقه المدنية بما في ضمنها حریة نقل تراثهم الى اطفالهم عبر 
وسيضمنوا آذلك حریة انتقاد والیتهم او الوالیات . مدارس الحكومية او المدارس الدینية الخاصةال

وبتلك االجابات فان الفلسطيني هو شخص بامكانه الترآيز في سعيه . دراليةياالخرى او الحكومة الف
.نحو السعادة  

 
 

 آيف سيكون الحال لو تم ملأ دعنا االن نتعواطف،بمقارنة تلك الفوائد المتنوعة وبدون       
. اعتماد النماذج االخرى آحل للمسالة الفلسطينية  

ثور دولة بان الدولة المستقلة تؤدي الى الكثير من االحباطات لبلد ابتدائي محاط بالكامل ومليئ ب
.عدائية وبدون قوة دفع اقتصادیة  

 ما هو نقي الى ضحية  ان وجود دولة اسالمية سيفيد الدین عبر السلطة العلمانية وستحول آل
 بدون االستقرار الذي  و".ان السلطة المطلقة تفسد االشياء على االطالق"  آالقول الماثور اخرى،

 فان آل حل اخر سيؤدي الخضاع العمليات الدیموقراطية امریكا،سيحقق عبر االنضمام الى 
الجتماعية وتحویل ص الخدمات اقوانتهاك العملية القانونية وانهيار الظروف االقتصادیة ون

اال ان المخاطر . وبالطبع یجب ان ال تظهر أي من تلك المشاآل. المصادر النادرة الى غایات االمن
لكن السؤال االن ، وفيما یخص ادراك . تبقى عالية وستظهر على االقل بعضا من تلك المشاآل

الوقت الذي یحقق فيه ما هي الفوائد التي ستجنى برآوب تلك المخاطر في . تطلعات الفلسطينيين
 االنضمام مع امریكا آل تلك التطلعات وبدون ایة اخطار؟
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بوجود والیة امریكية ذات اغلبية فلسطينية سيحاط الفلسطينييون بالبرهان ا لذي یثبت انه قد       
وسيكون علم والیتهم هو العلم الفلسطيني الحالي وستكون لهم . تم تحقيق طموحاتهم الوطنية

وسيصدر مجلسهم التشریعي االحادي . مناسباتهم الخاصة لتذآرهم باالبطال الفلسطينييناعيادهم و
وستعمل شرطتهم ، قوانينا هدفها تحقيق حياة افضل لسكان فلسطين) اعيان ونواب(والثنائي 

وستقرر هيئات التخطيط الفلسطينية متى وآيف . المحلية على طرد وسجن المعتدین على االرض
وستضمن المحاآم الفلسطينية حمایة الحقوق المدنية لكل . ستنشئ طرقا وبيوتا؟وفيما اذا آانت 

وستنهض المصانع والعمارات . الفلسطينيين بغض النظر عن الدین او العرق او االراء السياسية
التجاریة من تحت انقاض االحتالل العسكري آعاصمة عالمية تصب في بيئة مستقرة سياسيا 

الیة فلسطين االمریكية سترضي آال من التطلعات الوطنية في القرن الماضي ان و. وجذابة اقتصادیا
فاحالم الحياة والحریة والسعي نحو السعادة تردد الصدى في . والتطلعات االنسانية للقرن القادم

.ارواح هذا الجيل الفلسطيني الشاب  
 
 

 التمييز
 
 

ية وهي مستقرة في احضان الحمى قد یتحدى البعض رؤیة الصورة الریفية لالمة الفلسطين     
وقد یعلقون على ذلك بالقول انه حتى ولو ادى ذلك الى تلبية المتطلبات الوطنية ، وهي . االمریكية

تقریر المصير والدولة واالستقالل الوطني ، فسيظل الفلسطينيون یواجهون التمييز الذي لم یكونوا 
.ليواجهوه في دولتهم المستقلة الخاصة بهم  

 
 امریكية ستحقق تقریر المصير بفضل قرار یتخذه الشعب الفلسطيني –ان والیة فلسطينية      

لالنضمام الى امریكا وسيحترم استقالله بفضل حدودها الجغرافية الثابتة والواضحة وبفضل حقوق 
 حيث یفوض ذلك للوالیات سلطة واسعة االمریكي،الوالیات المنصوص عليها في النظام الفدرالي 

. ة شؤونها الداخليةالدار  
 ان االستقالل الوطني الفلسطيني مربوط باالستقالل الوطني االمریكي حيث ان خطة اخيرا،

فاستقالل ایة والیة هو . النجمتين تجعل من فلسطين جزءا ال یتجزأ من الوالیات المتحدة االمریكية
فهي تجعل . مریكان ان خطة النجمتين ال تخضع الفلسطينيين لال33.استقالل للوالیات االخرى

وسيكون مصير . الفلسطينيين امریكيين بينما تحفظ للفلسطينيين استقاللهم الثقافي الخاص بهم
فلسطين تماما مثلما آان مصير تكساس بالحصول على االستقالل آجزء من الوالیات المتحدة 

.االمریكية  
 

                                                           
 تعتبر الوالیات المتحدة بلدا فریدا من نوعه، حيث ان الوالیات التي تنضم اليها حدیثا، آفلسطين -33

 االصلية التي شكلت 13قا لنفس المعایير التي طبقت على الوالیات ال مثال، یتم انضمامها وف
وذلك ما . وهكذا فان فلسطين تصبح مستقلة فعليا من خالل االستقالل االمریكي. الوالیات المتحدة

حيث جاء في قرار .  بقرارها المتعلق بوالیة ایلينوي1883وصفته محكمة العدل العليا االمریكية عام 
تصبح مخولة ومحتفظة بكل حقوق الملكية التامة والسيادة " ایلينوي"بمجرد انضمامها :" المحكمة 

ان المساواة في . لقد تم ادخالها لالتحاد فقط على قدم المساواة معهم. التي تخص الوالیات االصلية
 "الحقوق والسلطة الدستوریة هي شرط على آافة والیا االتحاد القدیمة والجدیدة
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حيث ان آل منا . د یتعرض لالنتقادقد یكون ما سبق ذآره صحيحا من الناحية النظریة اال انه ق      
 فكيف سيثق الفلسطينيون بان استقاللهم عبر العنصري،یعلم ان لدى امریكا مشاآل تتعلق بالتمييز 

 امریكا ال یعني انهم سيصبحون مواطنين امریكيين من الدرجة الثانية؟
 
 

فهم بصفة عامة .  الف فلسطيني الذین یعيشون حاليا في الوالیات المتحدة350ل ألنبدا ب     
طون بشكل آبير بسبب التقاریر السلبية التي تنقلها باال انهم ایضا مح. ميسوري الحال وسعداء

فعندما یقول امریكي من . نبييوسائل االعالم حول الفلسطينيين والتي تربطهم عادة بكلمة ارها
 وغالبا اسرائيلي،اصل فلسطيني انه من بلدة تقع بالقرب من القدس، سيفترض الناس عموما انه 
وعندما یقول . ما یستحوذ ذلك على عاطفتهم او یظهروا مودة لالسرائيليين ضد الفلسطينيين

تنتهي بشكل عام امریكي من اصل فلسطيني بانه من رام اهللا او یقول بانه فلسطيني فان المحادثة 
رفة جيدة باسرائيل، ففي الوقت الذي تجد فيه ان المواطنين االمریكيين العادیين على مع. بسرعة

 فهذا ال یؤدي الى اعتبار ذلك،ورغم . تجد انهم جاهلون آليا  فيما یتعلق بالقضية الفلسطينية
ل تلك االحباطات والهویات فك.الفلسطينيين في امریكا آمواطنين امریكيين من الدرجة الثانية

.المعزولة ستخف بانضمام فلسطين الى امریكا  
 
 

یين فلسطيني الى عدد سكان امریكا حسب خطة النجمتين، وبين ليلة  مال3سيتم اضافة       
وبعد االخذ باالعتبار نسبة . فع عدد الفلسطينيين االمریكيين الى عشرة اضعافتوضحاها سير

 ستجد ان نسبة الفلسطينيين %.5االسرائيليين االمریكيين الجدد حسب خطة النجمتين البالغة 
. آبيرة وملحوظةتعد  زیادة ي وه%25لتصل الى % 5ستتجاوز ال   

وعبر التغطية االعالمية التي ستصاحب انضمام فلسطين الى الوالیات المتحدة سيضمن الجميع 
.تزاید الصورة االیجابية للفلسطينيين في امریكا  

 
 

 لكن االن،لقد آان لدى امریكا مشاآل تمييزیة في الماضي وما زالت لدیها تلك المشاآل حتى      
بلدان ال یملك مشاآل تمييزیة؟من من ال  

سبب اصرارها العنيد على ب ان مشاآل امریكا في التمييز تبرز اآثر من باقي دول العالم وذلك 
ویعلم . س التمييز من خالل القوانين والقضایا والبرامج االعالمية المهيجة للعواطفأاالمساك بر

 وفي مثل هذا النوع  االقلية،-ةاالغلبيةام )وعلى وشك ان یصبحواا (االمریكيون انهم االن اصبحوا
من الدول فان التمييز ضد ایة اقلية سينظر اليه على انه تمييز محتمل ضد آل االقليات وبالتالي ضد 

ان عملية التفكير هذه تساعد في القضاء على التمييز آلما تجاوز . االغلبية التي تتكون من االقليات
.لحمقى والمجانينا ا التي یرتكبهمرحلة االفعال الفردیة  

 
     

 الفلسطينيون االمریكيون بحمایة اضافية اخرى من وراء حصولهم على مقعدین ىسيحظ      
و اآثر سيحصلون أ وآذلك من وراء اربعة مقاعد القوي،مضمونين في مجلس الشيوخ االمریكي 

ساء فعالين للجان وقد یصبح الشيوخ والنواب الفلسطينيين رؤ. عليها في مجلس النواب االمریكي
واخيرا فان التمييز ضد الفلسطينيين سيكون هالكا .  الكونغرس بعد اعادة انتخابهم لمرات عدة

وهكذا وتحت خطة النجمتين، قد . داخل والیة فلسطين االمریكية ذات االغلبية الفلسطينية الساحقة
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جة االولى ومزودین یصبح الفلسطينيون واثقون من انهم سيكونوا مواطنين امریكيين من الدر
وسيصبح االمریكيون مع مرور الوقت فخورین بفلسطين آفخرهم . ظمةتمن الحمایة المنبصف 

.بهاواي وتكساس  
 
 

یجب التذآر بان البدیل عن االنضمام المریكا ال یمنح الفلسطينيين مواطنة من الدرجة االولى     
يون جوازات سفر تعرضهم للتمييز فبدون االنضمام مع امریكا سيحمل الفلسطين. خارج فلسطين

 أ من وراءة التي تنشينوسيحاطون بقوة معادیة ولن یكون هنالك نهایة لمعاناة المعاملة المه
ان . وتوهجاتقيحا منية والسبب الرئيسي لذلك هو ان ازمة الشرق االوسط ستستمرال ااالجراءات

ة خرسانية لن ترضي جيل الشباب الدولة المقطعة االوصال والتي تملؤها مستعمرات غربية واروق
وعندما یتحول احباطهم الى عنف سيستمر العالم برسم صورة الفلسطيني . الفلسطيني القادم
وتحت هذه الظروف سيكون اعتبار الفلسطينيين آمواطنيين عالميين من الدرجة . بفرشاة االرهاب

 للفلسطينيين مواطنة من الدرجة وفي المقابل تجد خطة النجمتين تقدم. الثانية امر ال یمكن تفادیه
.االولى على الصعيد المحلي والعالمي ایضا  

 
 

 التعویض
 
 
وليس هنالك من شك ان . لقد عانى الفلسطينيون من الكثير من الظلم خالل القرن االخير       

وقد یشعر بعض الفلسطينيين .جهود الحصول على تعویضات ذلك االذى ستبدا عبر خطة النجمتين
يكون من االسهل لهم متابعة تلك القضایا غير النظام القانوني الخاص بدولتهم المستقلة بدال بانه س

وما یبرهن على ذلك هو .اال ان العكس هو الصحيح على االغلب. من متابعتها آمواطينين امریكيين
 همصولحمن النجاح الذي تحقق حدیثا للعائالت اليهودیة االلمانية عبر النظام القضائي االمریكي 

.على تعویضات سرقة امالآهم خالل الحرب العالمية الثانية  
 

لى حكم قضائي من محكمة امریكية یتمتع بفرصة افضل لتنفيذه ضد المدعى عان الحصول       
عاما وقد اآتسب بفضل ذلك احتراما 200حيث ان عمر النظام القضائي االمریكي هو اآثر من . عليه

باالضافة الى ذلك فان العدید ممن ستتم مقاضاتهم لهم اصول مالية في . آبيرا في آافة انحاء العالم
الوالیات المتحدة وان تنفيذ حكم محكمة امریكية ضد اصول متمرآزة في امریكا اسهل بكثير من 

.تنفيذه لو آان صادرا عن محكمة اجنبية  
 
 

ینبغي على آل والیة ان  السادسة من الفصل االول من الدستور االمریكي فانه   طبقا للمادة    
تمنح ایمانا وتقدیرا آاملين لالجراءات القضائية الي والیة اخرى والتي تكون عرضة الیة قيود 

وهكذا وعلى اعتبار اسرائيل و فلسطين والیتين امریكيتين . قومية قد یحددها الكونغرس االمریكي
ا وفي ایة والیة م آل والیة منهسائل التي تحدث فيما القضائية ستكون متوقفة على المفان احكامه

امریكية اخرى على ان تكون تلك االحكام القضائية ساریة المفعول بموجب السلطة القضائية 
.والقانون المطبق  
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 فعلى سبيل المثال لنفرض ان هنالك مستوطنا قد جرف بصورة غير شرعية بستانا الشجار 
في هذه الحالة . شكل بيت متحركالزیتون یملكه فلسطيني وشيد مكانه عربة مقطورة على 

ية، یمكن مقاضاة ذلك المستوطن عبر محكمة مدنية فلسطينية والتي من موباستثاء ایة عقوبة اجرا
ان حكم المحكمة الفلسطينية للتعویض . الواضح سيكون لدیها سلطة قضائية على مثل هذه الحالة

 ستنفذه محكمة اسرائيلية من خالل ،الزیتون االقتصادیة لبستانعن االضرار التي وقعت آالخسارة 
في حال ان على سبيل المثال،  فلوریدا،االصول االسرائيلية لذلك المستوطن وستنفذه ایضا محكمة 

 وهذا یوضح تفوق الوالیة الوالیة،المستوطن انتقل للعيش في فلوریدا او آانت له اصول في تلك 
.االمریكية في متابعة مطالبات التعویض الفلسطينية  

 
 

 حق العودة
 
 

لقد بين الفصل الثاني من الكتاب آيفية حل مسالة حق العودة للفلسطينيين بطریقة مرضية غير     
:خطة النجمتين وهي آاألتي  

 
 االسرائيلية، –ان الفلسطينيين الذین بامكانهم اثبات انهم ولدوا في اال راضي الفلسطينية :  اوال

 القانون التشریعي الذي من خالل امریكية اتيمنحوا جنسيوبغض النظر عن مكان اقامتهم حاليا، س
 یصبح آافة سكان  ایضاذلكبو. فق على قبول اسرائيل وفلسطين آوالیتين امریكيتين جدیدتينوای

.هاتين الوالیتين مواطنين امریكيين  
ت سيمنح ذلك القانون التشریعي ایضا الجنسية االمریكية لكافة افراد العائلة التي ولد: ثانيا

 الفلسطينية، آاالحفاد مثال، والذین شردوا واصبحوا –لفلسطيني ولد في االراضي االسرائيلية 
 افعلى سبيل المثال لنفرض ان رجال فلسطينيا آان قد ولد في مدینة حيف. الجئين في احدى الدول

 فان  الى مخيم لالجئين في لبنان وله ولد یقيم في الكویت حاليا وبدون جنسية،1948وشرد عام 
هذا الولد، وطبقا لخطة النجمتين، سيصبح هو وزوجته واوالده مواطنين امریكيين بعد تقدیمه 

.وهذا هو نفس حق العودة الذي ستقدمه الدولة الفلسطينية المستقلة. لالوراق الثبوتية الالزمة  
 
  

حق العودة  القانون التشریعي المذآور اعاله لن یشمل لقول انقد یتم الرد على ذلك با       
وبالرغم من صحة هذا الكالم اال ان حاجة هؤالء .  للفلسطينيين الذین لدیهم جنسيات دول اخرى

 من هذا وآما یالحظ في الفصل الثاني. الى جنسية اخرى تقل بكثير عمن ليس لدیه جنسية حاليا
 المواطنين ابيع فان سمة تاشيرة حق العودة یمكن اصدارها آجزء من تشریع الوالیة الستالكتاب

ان هذه التاشيرة تتطلب ان یستقر الشخص في . من بلدان خرى والراغبين بالهجرة الى فلسطين
وان والیة فلسطين الجدیدة، والتي تعتبر . فلسطين حتى یتسنى له الحصول على جنسية امریكية

ستيعاب ما ذات آثافة سكانية في العالم، ستواجه تحدیا المناطق  ةحاليا واحدة من بين اآثر عشر
بين مليون الى مليونين فلسطيني ممن ليس لدیهم جنسيات حاليا والذین سيصبحون مواطنين 

.امریكيين تلقائيا و قد یقرروا االقامة في بلدة فلسطينية  
والذي یعكس مستوى هجرة ( الف تاشيرة سنویا 70دید عدد تاشيرات حق العودة بما یقارب ح بتو

فان والیة فلسطين ) قارب عددهم عدد فلسطيني الشتاتییا وا لذین یهود الشتات الى اسرائيل سنو
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عمل جيد للمساعدة في دمج اآثر من مليون فلسطيني بال ب القياماالمریكية الجدیدة ستتمكن من 
.جنسية والذین سيصلون على االغلب وباعداد آبيرة آمواطنين امریكيين  

 
 

 الثقافة
 
 
ستعدادا من االسرائيليين ليفقدوا ثقافتهم تحت تيار الثقافة ان الفلسطينيين ليسوا اآثر ا       

 وليس لدیهم ایضا ما یخافوه في هذا المجال، آما اظهرنا ذلك بالنسبة لالسرائيليين في ،االمریكية
فالثقافة االمریكية لن تنجح في مكان غير مرحب بها وذلك هو . الفصل الخامس من هذا الكتاب

ة ثمنا ظ بدفع اسعار باهیرغب  فال احداسرائيل،االمریكية في بكس سبب خسارة محالت ستار
.للقهوة في مكان یعرف سكانه القهوة آمعرفة البدو بالجمال  

 
 

قد یتم التعليق على ذلك بالقول انه وبسبب ضعف االقتصاد الفلسطيني مقارنة بجارة         
 الوآاالت التجاریةدي على ید  فان فلسطين قد تكون اآثر عرضة لالستثمار االقتصااالسرائيلي،

 الجدل یقلل آثيرا من شان صمود الثقافة الفلسطينية وذآاء هذااال ان . ووسائل االعالم االمریكية
 یمكن االعتماد على الفلسطينيين لتبني مكان، في آل الشعوب المضطهدةوآحال . الشعب الفلسطيني

الفلسطينيون وهكذا فقد یعجب . في الخاصها بمضمونهم الثقاوالقواعد التي یرونها مناسبة ليملؤ
 وقد المحلية، لتسویق منتجات تلبي احتياجاتهم ا التسویقية االمریكية ولكنهم سيستخدمونهبالطرق

یعجب الفلسطينيون بالعروض االعالمية االمریكية اال انهم سيضيفون على تلك القنوات محطات 
.تقدم المحتوى الفلسطيني الجذاب  

 
 

ن عن مجالس ادارة مدارسهم المحلية ولجان التخطيط ومكاتب ولسطينيون مسؤولسيكون الف    
وهكذا سيكون هنالك سلطة ووسائل آافية لضمان ان الممارسات التجاریة المحلية .تنظيم والیتهم

وفي الوقت نفسه فان الترحيب بالشرآات والوآاالت . متوافقة مع الحساسيات الثقافية المحلية
فهنالك . ية في فلسطين سيفتح فرصا تجاریة ضخمة ليستفيد منها االقتصاد المحليالتجاریة االمریك

. العادة اعمار فلسطينمن العملالكثير  
 
 

فروح االحفاد .           انه ليس بالقرار السهل على أي شعب ان یودع مستقبله في طریق معين
خيارات تجعل الرجال البالغين ان تلك ال. تزن ثقال من الهموم آما تزن روح االجداد بالواجبات

یتسائلون عما آا سيفعله ابائهم في مثل هذه الظروف؟ اما النساء البالغات  فيصلين من اجل عالمة 
فالتاریخ یفصل ما بين الفائزین والخاسرین بخطوط صفراء . ترشدهم الى طریق سعادة ابنائهم

. اما المستقبل فهو مظلم آظلمة ليلة یلفها الضبابساطعة،  
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 فينا، سيخيب امل اجدادنا  وعيشها هو قرار حزینن         ان التردد في مثل هذه االوقات التي 
فلقد ضحى اباؤنا واجدادنا وعانوا آي . سخروا انفسهم لتربية جيل ليجلس آنباتات الزینةآونهم لم ّی

 قرار في فترة ان االستلقاء الى االسفل بدون اتخاذ. یتمكن الجيل الجدید من رفع راسه افتخارا
ان آان  حتى و.وقت مشحون یدعو المستقبل ليدوسك تارآا اثار عجالته على ظهرك حرجة و

.االختيار الصحيح غير واضح فان االختيار الواضح هو اختيار صحيح  
 واختر الثانية بامتنان لكل اولئك الذین لنفسك،لى بفخر و قف وعد بدال من المرة ثالثا اختر اال

 واختر الثالثة الولئك الذین سياتون من بعدك والذین سيعلون ، لكي تكون حيا هناسبقوك وآافحوا
ان تاجيل العمل سيحرك نقطة االرتكاز . تكاز التي ستضعها بين جيلك وجيلهمرحياتهم آعلو نقطة اال

الرتكاز ا قرر بحكمة وستجد ان نقطة االن،فقرر . نحو المستقبل وسيحد من رقعة حياة الجيل القادم
.اجيال المستقبل مرتبة عالية والفضل لناوسيبلغ . د وضعت اقرب لهذا الجيلق  
 
 

           ال یمكن لعملية االختيار ما بين الدولة المستقلة وبين االنضمام آوالیة امریكية ان تكون 
ة فلقد بين الفصلين الثاني والثالث وبطریقة مقنعة ان خطة النجمتين وحدها تحل المشكل. قاسية جدا

ولقد ذهب هذا الفصل الى ابعد من ذلك مظهرا . االزلية للسالم في الشرق االوشط بطریقة منتظمة
القضية تلو القضية انه حتى الهموم الفلسطينية الفریدة تحل عبر والیة امریكية متكاملة ومحترمة 

.وبطریقة مرضية اآثر من حلها عبر دولة مبتدئة ومثقوبة ومسحوقة وفقيرة  
ة النجمتنين یتحرك الفلسطينيون نحو المستقبل هيكليا، عبر اتحاد الوالیات العدیدة، بواسطة خطف

ان خطة النجمتين تمكن الهویة الفلسطينية من . وثقافيا، عبر النسيج االجتماعي االقتصادي االمن
 نحو عالم القرن العشرین، نحو ،لفخاالزدهار والتقدم لالمام، بينما أي حل اخر هو خطوة الى ال

فكيف لحدیقة ان تزهر .  نحو الظلم والعنف وانعدام االمن وبانتوستات التفرقة العنصریة
.ن تزهرل بالطبع. والرصاص یمزق تربتها وینتزع بذرتها؟  

 وهكذا فان العصرالذهبي للثقافة الفلسطينية سيظهر فقط اذا آنا جميعا مستعدین لنختار ونصوت 
.لصالح الوالیة الفلسطينية االمریكية  

 
 

 الفلسطينية الواحدة هو بالضبط –        ان وجود دولتين مستقلتين على االرض االسرائيلية    
الذي یسقط رجل سيسحب و. سيتقاتالن وسيسقط احدهما ارضا. آجلوس رجلين على آرسي هزاز
حيث یجلس * او ربما یكون الوضع اشبه بالكرسي السلم . الكرسي حتى یسقط االثنان معا

لكن خطة النجمتين . ون على الكرسي بينما یجلس الفلسطينيون على عتبة السلم بالخلفاالسرائيلي
نمكن آل من الرجلين الجلوس في زاویته تحيث یب. ع اریكة مكان الكرسيضدعنا ن"تقول لهما

وبهذا الشكل .  بعضهما البعض النه لن یكون هنالك حواجز في منتصف االریكةویتمكنا من زیارة
ف اآثر من نصف االریكة التي یملكها ولن یكون هنالك شيئ للقتال من اجله ولن لن یحتل أي طر

.یكون هنالك أي مكان للسقوط  
 
 

                                                           
هو آرسي  یكون له عتبات بالخلف تستخدم آسلم: لسلمآرسي ا*   ایضا  
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 الفلسطينية الواحدة هي اآثر –       ان اریكة ا لوالیة االمریكية في االراضي االسرائيلية     
 احد یتوقع حبا بين وال*. كبيرة ليست آمقاعد الحبالفاالرائك . منطقية من آرسي االستقالل

قد استغرق الشعور بالوئام بين الجنوب والشمال االمریكي اآثر ف. الشعوب التي لدیها اسبابا للكره
اال ان الناس في شطریهما . ولحد االن فان الوئام بينهما بالكاد یكون موجودا. من قرن من الزمان

 وتزدهر ثقافتهم بجمال اآثر وهي یشدون بالسعادة ، فهم احرار في سعيهم لتحقيق اهداف حياتهم
.وذلك ما سيتحقق للشعب الفلسطيني. تستقر في امن الحمایة الدستوریة والفخر التاریخي  

 
 

        ال یوجد هنالك التزام بحب الجيران لكن االلتزام هو باحترام حقوق االخرین وباحترام 
.ستور االمریكي والوالیة االمریكيةوهذا هو االحترام المتبادل الذي یضمنه الد. االخرین لحقوقك  

ذلك القرار الذي یمنح . وهكذا فان المستقبل یقرر بصوت عال لصالح االنضمام آوالیة امریكية     
اطفالنا بكارة الثقافة الفلسطينية القویة ،وهو القرار الذي یقدم افضل احترام لكل المعاناة 

آونه القرار الذي یجعل الهویة الوطنية . والتضحيات التي قدمت باسم القومية الفلسطينية
الفلسطينية منارة للفخر والبصيرة واالزدهار وعبر محكمة تحقيق الوالیة الفلسطينية عن طریق 
االتحاد مع امریكا، فان هذا الجيل الفلسطيني یكون قد عمل الصواب للذین اسلفوا ویكون قد عمل 

.الشمس بعداالفضل للذین مازالوا في االرحام ولم یروا نور   
 

                                                           
هو مقعد مزدوج یتسع لشخصين فقط :  مقعد الحب*    
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 الفصل السابع

 
 

 االعتبارات العربية
 

"        اقول له عمياميمن یتزوج "             
                                                                  مثل عربي 

 
 
 

اشقائهم  بالرغم من ان مستقبل دولة فلسطين یعود بالطبع الى قرار الفلسطينيين اال ان اراء       
وان النظرة العامة . العرب الذین قدموا لهم دعما اخالقيا وماليا وفكریا على مدار عقود هو امر مهم

ورغم ذلك فان الرؤى . ) ان آل مایریده العرب هو آل ما هو جيد للشعب الفلسطيني(ستكون
لق من اثر ذلك وسيكون هنالك ق. وسيكون هنالك اسئلة حول النوایا االمریكية. العربية غير متحدة

ان هذا الفصل من . وسيكون هنالك تنظيرعلى مصالح الفلسطينيين. االنضمام على الوحدة العربية
ومما .الكتاب یسعى الى تحدید االعتبارات العربية الفریدة والتي تبرز من خالل خطة النجمتين

اء والیة فلسطين  الوجدان العربي لحكمه انشقسيسهل على الفلسطينيين اتخاذ القرار هو ان یصف
 ان  و ینبغي ان یكون عالياقيم العادل للمصالح العربية فان ذلك التصفييواستنادا الى التق. امریكية

.یستمر لمدة طویلة  
 
 

آان یعتقد في احدى الفترات ان الوطنية هي نقيض للوحدة العربية اال ان ذلك االعتقاد قد مات      
ان الفكر السائد ، . ومصر وسوریا الى طرقهم المنفصلةبسرعة خاصة عندما ذهبت آل من ليبيا 

وبالفعل وبتقویة المجتمعات العربية . بدال من ذلك، هو ان الوحدة العربية تتجاوز الحدود الوطنية
. المحلية عبر مشاریع البنى التحتية المحلية فان الدول العربية قد ساعدت في بناء عالم عربي قوي

ربية تبدو اآثر جاذبية وهي على اآتاف عالم عربي قوي وبالتالي فان ان ایدیولوجية الوحدة الع
.الكيانات السياسية العربية المنفصلة تبني للوحدة العربية لبنات وليس عقبات  

 
     

 هل تزید خطة النجمتين من الوحدة العربية ام -: سيكون تحدي العالم العربي لخطة النجمتين آاالتي
 مالیين او اآثر عن الوطن العربي؟ ام انها تمثل احدى عظم لبنات 3ل هل تؤدي الى فص.تنقصها ؟

 البناء على االطالق لحلم الوحدة العربية؟
 
 

فالفلسطينيون لدیهم بلد اولي .        ال یستطيع الشعب الفلسطيني المساهمة آثيرا في العالم العربي
 الى الوالیات المتحدة ال یشكل ليس بدولة وهم یناضلون الجل بقائهم، وبالتالي فان انضمامهم

ومن جهة اخرى وعلى اعتبار ان فلسطين . خسارة للعالم العربي آون الوضع الراهن هامشي جدا
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والیة امریكية حيویة واول والیة امریكية ذات اغلبية عربية فان الشعب الفلسطيني سيساهم بشكل 
 اروقة سلطة اقوى دولة في العلم ال ان تحقيق تمثيل منتخب في اعلى. ضخم لتقویة الوحدة العربية

وبين ليلة وضحاها ستجعل الوالیة الفلسطينية االمریكية من امریكا نفسها . یعد بالشيئ الصغير
.جزءا من العالم العربي  

 
 

     وهنا یاقادة العالم العربي من السعودیة الى مصر، اقدم لكم سببا آي تحتفلوا، ها هي الخطة 
.ن تاخذ منها شيئا على االطالقلبكم والتي ستضيف لعظمة شعو  

 
 

 من   وآانت تعمل فوق السطح او في الخفاءا     ولتسمع ایضا منظمات الوحدة العربية سواء 
 انه لمن الغریب وباعتراف الجميع ان تنكروا ان االتحاد مع امریكا هو امر جيد :باریس الى بيروت

ما تقود الى االماآن الخطا، وغالبا ما تكون الطرق للوحدةالعربية اال ان الخطوط المستقيمة غالبا 
ان خطة النجمتين تحول احدى الوالیات االمریكية الى والیة ذات اغلبية   .الغير مباشرة اآثر حكمة

واستنادا الى . و الوحدة العربيةم ومن دون ایة قيود اضافية على نبشكل سلمي بسرعة وعربية
وجد هنالك ایة طریقة اخري لدفع قضية هویة الوحدة العربية حقيقة القوة والنفوذ االمریكي ال ی

اسرع من منصة الوالیة االمریكية ذات االغلبية العربية خاصة اذا اخذنا باالعتبار انها سيتم 
.تغذیتها بالمراآز االستثماریة النشطة وبوسائل االعالم المتعددة  

 
 

 الواجب االخالقي لدعم مصالح الفلسطينين
 
 

. دة الوطن العربيحادت معاناة الشعب الفلسطيني الآثر من قرن الى بناء دعامة مهمة لولقد       
 نرى ان الدول العربية قد ،فبينما تتمتع دول العالم الحدیث بالكثير من االمور التي تختلف حولها

ن ولقد حان الوقت االن الظهار ا. وجدت اهتماما مشترآا بينها لدعم حق تقریر الشعب الفلسطيني
 قرار الشعب الفلسطيني فد خلاحتوباال. الدول العربية تدفع ایرادا قيما عندما تاتي اللحظة الحرجة

 مهما لدعم اقصى مصالح اليصبح والیة امریكية فان العالم العربي سوف یسدد التزاما اخالقي
.اشقائهم  

 
ن والمساوئ النضمام  المحاسهنهائي      وبالطبع هنالك فرصة للفكر العربي آي یناقش بصورة ال

فلقد عانى . اال ان مثل ذلك النقاش لن یخدم المصالح الفلسطينية العليا. الفلسطينيين الى امریكا
 المناقشات العربية التي ادت الى تمزقهم ما بين الحكم االردني وراءالفلسطينيون بالفعل من 

سنوات بآة التي دارت بعد ذلك ي قادتهم في نهایة المطاف الى خسارتهم المعرتوالحكم المصري وال
 في الوقت الذي تقدمت فيه بقية دول العالم جيل  بعد لقد عانى الفلسطينيون من ضياع جيل34.قليلة

                                                           
 هنالك دليل على أن الملك عبد اهللا األول، مؤسس األردن، أراد حقيقة منع إنشاء دولة فلسطينية -34

 وقام 1948 عام غربي األردن، ولهذا السبب انضم إلى حرب جامعة الدول العربية ضد إسرائيل
ورغم ذلك، وبعد خسارة الضفة الغربية .بشكل عام بمنح جوازات سفر وجنسيات أردنية للفلسطينيين

 فان األردن لم یستعد حماسة خطته 1967والقدس لصالح إسرائيل خالل حرب األیام الستة عام 
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وقد حاول الفلسطينيون . العربي الى مستویات عالية من التطور االجتماعي والثقافي والتكنولوجي
انتهى بهم االمر ف دولة حقيقية بالفعل النضال من خالل دولة مقطعة االوصال للحصول على

 اولهم الحق ليحاولو. ان للشعب الفلسطيني الحق في تجربة شيئ جدید ومثير وواعد. آالجئين
.تطویر ثقافتهم وهویتهم الوطنية من خالل والیة امریكية متساویة مع غيرها من الوالیات االخرى  

 
 

.  خلف الفلسطينيين لحظة اتخاذهم القرار     ان هذه فرصة ثمينة للعالم العربي بالكامل لالتحاد
ر تشجيع الفلسطينيين آي یكونوا واثقين في عبفالعالم العربي یستطيع تقدیم الكثير من المساعدة 

. وعبر تشجيع االمریكيين بانهم قد اختاروا الصواب بعد طول انتظار،قرارهم  
 
 
وا ان دعمكم یعتمد لمفاع. يني دائما   یا ایها العرب في آل مكان، لقد تقاسمتم الحلم الفلسط    

ساعدوا لتحقيق الحلم الفلسطيني آي ال یكون مثل دولة و. عليه اليوم اآثر من أي وقت مضى
والتي .  بل لتكون دولتهم مثل قلعة شامخة في القمة،خيالية قابعة في اسفل سلم االقتصاد العالمي

وسيضمن الحبل .ة والفكر ا لعربي جماالا لواحدة من اآثر سالالت الثقافصنستكون مخزنا وليس ح
السري الذي یربطها بامریكا ان اسلوب الحياة الفلسطينية سينمو بغزارة مثمرا فاآهة حلوة المذاق 

.لكل الشعب العربي في آل مكان  
 
 
 

يستفيد الجيران من االستقرارس  
  
  

عدة الفلسطينيين ینبغي أن         إن خطة النجمتين وبعيدا آليا عن مصلحة العالم العربي في مسا
 حيث أن هذا 35. السياسي للشرق األوسط–یتم تقييمها من خالل أثرها على االستقرار الجغرافي 
 الكثير من األسلحة في ذلك المكان الصغير دالجزء من العالم ال یحظى اليوم باالستقرار، ویوج

 عاما بما في ضمنها 55خالل قد خاضت إسرائيل وجيرانها العرب خمسة حروب ف. المليء بالمكائد
وهكذا یتحتم على الجيش اإلسرائيلي الضخم ذا القدرة . االنتفاضة التي ما تزال مستمرة حاليا

من جهة أخرى  والنوویة أن یبقى على أهبة االستعداد طالما بقي أعداؤه العرب محيطون به، 

                                                                                                                                                                             
متضمنة نهر ( ية لفلسطين  األردنية الحدود الشرق-وقد أقرت معاهدة السالم اإلسرائيلية. األصلية ابدآ

، لتكون حدودا ما بين 1920، والتي آان قد رسمها البریطانيون في بدایة االنتداب عام )األردن
أما المنطقة التي سيطر عليها األردن سابقا غربي هذا الخط فهي محفوظة أالن . إسرائيل واألردن

. 1947للدولة الفلسطينية آما آانت نية األمم المتحدة األصلية عام   
 

 لقد آان الفلسطينيون و لمدة طویلة مثل لعبة آرة قدم بين مصر و األردن من جهة و بين الدول -35
العربية األخرى من جهة أخرى، على األقل منذ أن قامت مصر و األردن برعایة مجلسين وطنيين 

ع غزة الى حيث دعا اجتما.  في غزة و عمان1948متنافسين للفلسطينيين في شهر أیلول من عام 
.السيادة المستقلة لفلسطين بينما دعا اجتماع عمان لالنضمام الى األردن  
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النظامية الكبيرة على أمل أن ینبغي على الدول العربية المجاورة إلسرائيل أن تبقي على جيوشها 
تسنح لهم الفرصة الستعادة األرض المحتلة وللدفاع ضد خسارة المزید من أرضهم، وعالوة على 

ين من الوضع والمنتشرین في آل مكان في لبنان وسوریا واألردن ئذلك فان ا لفلسطينيين المستا
ئيلية والعربية على تلك الحشود  فان السيطرة اإلسراو هكذا. یشكلون حشدا من القنابل المتحرآة

الفلسطينية تؤدي إلى إهانات عدیدة للفلسطينيين وأیة واحدة من تلك اإلهانات یمكن أن تؤدي إلى 
آما إن عدم استقرار تلك الجماهير المشردة عن أرضها، باإلضافة . إیقاد نار العنف محليا وإقليميا

.مدمرحتمالية الصراع الإلى عدم استقرار الحدود العدائية تؤدي الى خلق ا  
 
 
 عن طریق خطة ا لنجمتين سيتم قطع أسالك القنابل الفلسطينية و األسالك الشائكة التي       لكن 

وسيتم . آيلومترات ال تنتهي في مكان ال یریدوا أن یكونوا فيه تحيط بالفلسطينيين و التي تمتد الى
اطنين أمریكيين لهم حریة العيش في الترحيب بالفلسطينيين المشتتين بال دولة ليصبحوا مو
ولن یكون هنالك داعي للجيوش للسيطرة على . فلسطين أو إسرائيل أو في أیة والیة أمریكية أخرى

األعداد الكبيرة من الالجئين، حيث سيتم تحویل ذلك المصدر الرئيسي لحالة عدم االستقرار الى 
.ا لالستقرارمحرك ایجابي للنمو االقتصادي والذي یعد مصدرا رئيسي  

 
 

عبر خطة النجمتين، لن یكون هنالك أي داع بعد اليوم لمواجهة الجيوش الكبيرة لبعضها  و      
ولن تسعى الوالیات ا لمتحدة الى مزید . وادي البقاع ونهر األردن البعض عبر مرتفعات الجوالن و

ة األمر فان الحجة وحقيق. من األراضي، فصداع االحتالل یعتبر اآبر من أي شيء یمكن تخيله
الوحيدة لتأیيد الوالیات المتحدة لخطة النجمتين هو أن أخطار عدم االستقرار المزمن في األراضي 

 الفلسطينية على السالم في العالم یفوق التكلفة المالية لضم إسرائيل وفلسطين الى –اإلسرائيلية 
عدم االستقرار المزمن في لبنان وعلى أیة حال ال یوجد مستوى مقارن لحالة . الوالیات المتحدة

 في الشرق األوسط یستطيع االدعاء باللقب المریب أخروال یوجد أي بلد . وسوریا ومصر واألردن
. في التسبب بذعر انتزاع أحشاء العالم بالكامل لما یقارب قرنا من الزمان  

 
        

 من التحرك بسالم، آما حصل     بانضمام إسرائيل وفلسطين الى أمریكا فان جيرانهم سيتمكنوا  
األآثر إثارة  و. لكندا والمكسيك الذین یملكون حدودا مع الوالیات المتحدة تمتد آلالف الكيلومترات

من ذلك هو أن استقرار حدود الوالیات المتحدة سيمكن لبنان وسوریا ومصر واألردن من التمتع 
.بنفس االنتعاش االقتصادي الذي تمتعت به آندا والمكسيك  

االستقرار اإلقليمي وامتداد تأثير الوحدة العربية وتقدیم العمل الصائب للفلسطينيين هي ثالثة ان  
.أسباب مستقلة للعالم العربي لكي یدعم والیة فلسطينية أمریكية  
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 الفصل الثامن
 
 

 المصالح األوربية
 
 

".إذا لم نجد شيئا سارا فعلى األقل سنجد شيئا جدیدا"  
 

1759  فولتير سنة                                                                                          
 

فالتحرآات الجغرافية السياسية اللطيفة یمكن . شيئا جوهریا في الدبلوماسية الشكل یعتبران          
عي قد مهدت تالال ي الجماأان تصبح غير مطاقة بفعل الغطرسة بينما تجد ان المشاورات والر

 لم تتعلم الخطأ والصواب في نسبيا، آونها تعتبر بلدا شابا ،فامریكا. هلتجعل منها طرقا سریع
 مثل شاب ناضج قبل  أنها وان افضل ما تشبه به امریكا هو،المحادثة العالية آما تعلمتها اوروبا

ادة من خالل المؤسسات لت امریكا العالم بسعهفخالل عقد من الزمن اذ . اوانه ولكنه متناقض
قد اخر من الزمن نرى عوفي .  آاالمم المتحدة والبنك الدولي والناتواالطراف،العبقریة المتعددة 

 المعاهدات هاكارن مثل ااالحادیة،امریكا تحبط العالم باسلوب یصعب فهمه من خالل التهور واالفعال 
.ن واألسلحة الذریةين الدولييلمجرم ا ومعاهداتالدولية التي تغطي انبعاثات البيوت الزجاجية  

 
 
 
تها رغما عنها من ي فقد تم طرحها ارضا وتثبجوليفار،تشعر امریكا احيانا بانها وبال شك مثل        

 على عاتق الدول العظمى آي تفتن ةومع ذلك تبقى المسؤولية ملقا. خالل عشرات البلدان الصغيرة
ي المقاومة ذحادیة في اتخاذ القرار والتصرف تغان اال. الدول الصغيرة بمساعي اآثر انتاجا

 احيانا  وقد تجد امریكا نفسها.تزایدة تماما مثلما تزداد مقاومة احتكاك الهواء آلما زادت السرعةمال
ان الرد الذآي على هذا الموقف هو . ان عليها الموافقة على شيئ ال تؤمن فعال انه الصواب

يم الداخلي لما ساء عبر الدبلوماسية ومن ثم يالتقبعاهدة و أي بتوقيع الم،االنسحاب التكتيكيب
.استخدام الطرق الدبلوماسية االآثر ابداعا آي یتحقق الفوز في نهایة المطاف  

لقد آان ال آابوني مخطئا حينما قال ان الناس ینتبهون للكلمات اللطيفة والمسدس اآثر مما ف
مسدس یجلب اليك اهتمام الناس الخاطئ ویعمل فال. ینتبهون للكلمات اللطيفة وحدها بدون مسدس

. من الكلمات اللطيفة بالكاملةعلى اغراق الرسالة المستوحا  
 
 

ح خطرة اذا لم یتم بان قوة امریكا تجعل العالم یرغب بمعارضتها، اال ان تلك المعارضة تص    
فقد . ا هي عليه االن اآثر قوة ممنسبيا، ،لقد اصبحت امریكا بعد الحرت العالمية الثانية. حصرها

 نمن اجمالي الناتج المحلي العالمي في حي% 50وصل انتاجها االقتصادي في ذلك الوقت الى 
.  المتعددة االطرافها في ذلك الوقت قيود امریكاوقد صممت. ية دول العالم في حالة فقرقآانت ب

اوج قوة امریكا وبرغم وفي . بني تلك القيود آشرآاء فيهایتكي لوقد بذلت جهدا القناع العالم 
اصابة دول العالم بالشلل في ذلك الوقت، فقد جاب روزفلت مختلف دول العالم في النصف االخر من 
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 شارحا لهم نعمة االنتصار وجاعال من ،الطا المطلة على البحر االسودی حتى مدینة ،الكرة االرضية
 ولكن بدون وقف جهود امریكا في وهكذا تم تشكيل االمم المتحدة. التعددیة نظاما عالميا جدیدا

 انتشار االسلحة النوویة اال ان تلك المعاهدة قد رآزت حظروتم انشاء معاهدة . الدفاع عن نفسها
على خطر انتشار تلك االسلحة في دول العالم بدال من الترآيز على المخزونات النوویة االمریكية 

.والسوفيتية  
 
 

ون الصبر سيتم استخدام الطاقة بشكل متكرر ومن جانب واحد فبد. ان ثمن الطاقة هو الصبر       
وبالتالي ستؤدي الى نثر بذور المقاومة التي بامكانها في النهایة القضاء على القوى العظمى في 

وعلى ایة حال فان الصبر سوف یمكن القوة من االستمرار في الوقت الذي تفقد فيه . العالم
القوة تشمئز من آما ان .  اخرى، فان الصبر ال یعني االذعانومن جهة. المقاومة قوتها الدافعة

وبالنسبة للقوة العظمى فان . النزاع بشدة وسيكبر االعداء بتغذیهم على بقایا ما تترآه القوة خلفها
االمر عبارة عن توقيت واستخدام انيق للدبلوماسية والتي بالصبر ستؤدي الى جلب آل الدوائر 

.بل ان تتخذ اجراء بالقوةالسياسية المؤیدة لها ق  
واذا آان فشل الدبلوماسية امرا ال یمكن . ولكن ال تكن صبورا اآثر من الالزم وال تفشل دبلوماسيا

.تجتنبه فقم باعادة تعریف اللعبة لتقوم بعمل دبلوماسي افضل في آل الجوانب في المرة المقبلة  
ولة العظمى ثالثة ورقات في الوقت  ان وضع القوى العظمى هو مثل لعبة البوآر حيث تسحب الد

ورغم ان سحب الثالثة ورقات ال یضمن .  واحده فقطالذي یسمح فيه لكل العب اخر سحب ورقة
وبعبارة اخرى ان القوة تغذي الدبلوماسية بينما تحمي . الفوز اال انه یسهل من عملية الخداع

شتت وتنهار قواها معا وف تتانها سفعندما تقوم القوة بتجاوز ا لدبلوماسية ف.الدبلوماسية القوة
.وبسرعة  

 
 

.  أوروبا اهتمام قوي بمسالة السالم في الشرق االوسطأمریكا ان لدىیجب أن تدرك       
. وباالضافة لذلك فان لدى أوروبا قلق آبير فيما یتعلق بحجم وعدد التواجد االمریكي حول العالم

. انونيا للطعن في خطة النجمتينوليس من الصواب تقول بان اوروبا ال تملك حقا ق  
فاوروبا تعتبر العبا دبلوماسيا مهما على المسرح العالمي ، وهي ایضا مرتبطة بالقنبلة الموقوتة 

واذا تم تجاوز اوروبا فان المقاومة ستظهر . التي تهدد شؤون الشرق االوسط آارتباط امریكا
.مشكلة الشرق االوسط اما اذا تم ضمها فسيتم بذلك تعزیز قوة الحل لللعيان،  

 
 

ان طریقة ضم أوروبا إلى خطة النجمتين ستتم عبر مراجعة مفهوم الخطة معها بشكل ایجابي     
  والمصالح والمصالح،رض المحاسن والمساوئتستعومنذ البدایة ومن خالل اجتماعات هادئة 

 خلق اتحاد متعدد الدول وحقيقة القول فان أوروبا تعتبر نموذجا للعالم في. المضادة لخطة النجمتين
یتشكل من العدید من الدول المنفصلة عن بعضها ، وسيكون لدى اوروبا الكثير لتقوله وتساهم به 

.لصياغة الشكل االمثل لخطة النجمتين  
 
 

ضمنياالسيطرة  الجغرافيا ال تعني  
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ية مقلقا من الوهلة سيبدو منظر الوالیتين االمریكيتين الجدیدتين على العتبة الجغرافية االوروب      
ویجب االعتراف بهذا المفهموم والتعامل معه وفق ما هو عليه االن وهو انه مفهوم . االولى

.  السيطرةضمنيا  فالجغرافيا ال تعني،جغرافي مجرد وبدون اهمية عملية  
 
 

 االولى فبينما نجد ان. لناخذ في االعتبار اخر والیتين انضمتا الى امریكا وهما هاواي واالسكا     
تقع بالقرب من جنوب المحيط الهادئ وان الثانية تتاخم حدود روسيا اال ان ذلك لم یؤدي بهما الى 

وقد تعاملت الوالیات المتحدة تجاریا مع قارة اسيا من . سيطرة الوالیات المتحدة على تلك المناطق
وبالتالي فان الوالیات  .رلذا فان هاواي لم تكن ضروریة للنفوذ األمریكي المبك. قبل ان تضم هاواي

اما .  اليابان والصين من جراء ضمها لهذه الجزیرةعلى حسابالمتحدة لم تحقق أیة فوائد مادیة 
 اآبر من هجرة ة أالسكا وروسيا فان لموقعهما الجغرافي أهمية في هجرة الدببة القطبيالىبالنسبة 

.أصحاب الفخامة والمعالي  
 
 
 

یعني أن الجغرافيا قد ال یكون لها أهمية عسكریة أو تجاریة بل یعني انه   إال أن ذلك القول ال      
و هكذا فانه من . ليس من الضروري أن تنطوي الجغرافيا على األمور العسكریة والتجاریة فقط

المالئم رؤیة ما یمكن أو ال یمكن فهمه ضمنيا من وراء الوالیة اإلسرائيلية األمریكية والوالیة 
 هل ینبغي على أوروبا أن تكون معنية بأیة فوائد :هولكن السؤال أالن . مریكيةالفلسطينية األ

عسكریة أو تجاریة والتي قد تعود على أمریكا بحصولها على موطئ قدم مهيمن في الشرق 
 األوسط؟

 
 

    انه لمن المتعذر الجدل بان تطلب الوالیات المتحدة من إسرائيل أو فلسطين تشكيل قواعد 
یكية، فال یوجد حتى سبب واحد للتفكير بان مثل تلك القواعد ستؤدي إلى اختالف عسكریة أمر

وآما أتضح جليا في أفغانستان والكویت والعراق فان الوالیات . جوهري في مجهود حرب أمریكية
فلن تجلب القواعد العسكریة  المتحدة قادرة على إبراز قوتها العسكریة من دون جهد آبير،

لفلسطينية أیة فوائد مادیة مقارنة بالنهج العسكري الحالي المتمثل في استخدام اإلسرائيلية أو ا
حامالت الطائرات وتزوید الطائرات بالوقود جوا، والترتيبات المتعلقة بمعاهداتها مع العدید من 

 وقد تم انجاز المعارك ،وغارسياغالدول االخرى بما في ضمنها المقاطعات التابعة لبریطانيا مثل دی
فماذا بامكان المرء ان یسال .  محيط شبه الجزیرة العربية بسرعة وباقل خسارة في االرواحفي

 اآثر من تلك االسئلة بعد ذلك آله؟
   

 
ل بان امریكا ترید من اسرائيل وفلسطين ان تصبحا والیتين يومن غير المعقول ایضا التخ       

بالنفط مثل الدومينو بضم الدول الغنية امریكيتين حتى تتمكن بذلك من التوسع الشبيه باحجار 
وذلك الن نفطهم یشكل اقلية بالنسبة لواردات امریكا وهو ایضا متاح لها بتكلفة .  والعراقالسعودیة
آما ان التقدم تجاه الوقود الذي یعمل بخالیا الهيدروجين قد اصبح قریبا جدا مما یجعل . متواضعة

.النفط اقل اهمية بكثير  
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 قد یدرك بعض االوروبيون وجود ميزة العسكریة،ة الى االنضمام الصریح والفوائد وباالضاف      
تجاریة تعود على االمریكيين بفضل وجود والیتين لهم في الشرق االوسط لكن ذلك ایضا یبدو امرا 

فمن المؤآد ان ال تفتح اسرائيل أي باب من ابواب التجارة مع العالم العربي . غير محتمل الحدوث
اما بالنسبة لفلسطين . ن الوالیات المتحدة تعتبر اآبر مصدر للواردات والصادرات االسرائيليةآما ا

فقد تستفيد امریكا جيدا من الروابط التجاریة والمهنية التي انشاها الفلسطينيون في جميع انحاء 
  الصغيرةبطاطاال مثل حبات  شيئا قليالوعلى ایة حال فان ذلك ال یعدو ان یكون. العالم العربي

.مقارنة مع العقود الضخمة التي تتنافس عليها اوروبا وامریكا بقوة  
 
 

فيما یتعلق بالقرارات حول االتصاالت الدولية فان اساطيل الطائرات النفاثة الجدیدة        و
فهذه العقود . والمشاریع االنشائية العمالقة لن تكون موجودة في فهرس العناوین الفلسطينية

لرئيسية ستدخل بنفس االسلوب الذي اعتادت عليه دائما وهو على اساس المقارنات التجاریة ا
 رسخفلم ت. القيمة بين العروض المتنافسة وجهود جماعات الضغط على مستوى الحكومات

الوالیات المتحدة العدید من تلك العقود بسبب استخدام طائرات االباتشي االمریكية الصنع لقصف 
ولن تكسب امریكا المزید من تلك العقود بسبب منحها جوازات سفر . ينيينمواآب سيارات الفلسط

فالمشارع التجاریة الكبيرة ال تسير بالعادة على لحن النغمة .  مالیين فلسطين3امریكية الى 
.االنسانية  

 
 

آبر يجب التذآير بان الفائدة االف فائدة المریكا ه تلك االراضي على انالى اضافةحتى ولو نظر        
جلب السالم الى ب و.شعبين الفلسطيني واالسرائيلي وعلى العالم باآملهلعلى اعود من ذلك بكثير ست

 هرئيسيات المبرر احدى التيلف وبنزع القليل،منطقة في العالم لم ترى من السالم اال الشيئ 
.لالرهاب على االقل یعني ان خطة النجمتين تجعل من العالم باآمله مكانا افضل  

ن الدور القيادي الوروبا في قضایا المساعدات االنسانية یظهر استعدادها النبيل لتحمل تكاليف ا و 
حتى ولو آسبت امریكا او :" قد یقولون النفسهم ایضااالوروبيين،وهكذا فان . شيئ عظيم جدا

".خسرنا نحن قليال فان ذلك یستحق الثمن لجعل العالم اآثر امنا  
 
 

فلقد .  هو عامل اخر یجب اخذه بعين االعتبار في ضوء خطة النجمتينتوسع االوروبي الان     
ن تقعان على البحر ا دولة من ضمنها دولت25 دولة الى 15توسع االتحاد االوروبي مؤخرا من 

في زالت تنتظر في الطابور حتى یؤخذ  وهنالك ترآيا التي ما.  مالطا وقبرصالمتوسط وهمااالبيض 
والسؤال الذي اطرحه االن هو لماذا ال یتم ضم اسرائيل . ة االتحاد طلب ضمها لعضویاالعتبار

.وفلسطين آاعضاء في االتحاد االوروبي بدال من ضمهما الى الوالیات المتحدة االمریكية؟  
 
 

ان االجابة البسيطة على هذا السؤال هي ان عضویة االتحاد االوروبي مفتوحة فقط للدول        
لكن قد . رافي فان اسرائيل وفلسطين تقعان في اسيا وليس في اوروبا وبالعرف الجغاالوروبية،

یكون باالمكان ازالة هذا القيد وذلك باالعتراف بحقيقة ان قبرص والتي ضمت حدیثا لالتحاد 
آما ان بعض الدول االوروبية مثل روسيا تقع .  آيلومترا فقط عن اسرائيل400االوروبي ال تبعد اال 

اضف الى . ن حتى ان ترآيا یقع نصفها في اسيا والنصف االخر في اوروباشرقي اسرائيل وفلسطي
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فهل سيدع االوربيون الواقع یتغلب على . ذلك ان اسرائيل عضوة في العدید من المنظمات االوروبية
 الجغرافيا ویضموا اسرائيل وفلسطين الى االتحاد االوروبي؟

 
دول التي انضمت اليهم في اآبر عملية توسع ان االوروبيين مهتمين االن بدمج وتوحيد ال      

 وسيكون هذا الوقت غير مناسب لهم لفتح الباب للتوسع الى 36لالتحاد االوروبي على االطالق،
وایضا آيف سيكون االنضمام مقتصرا فقط على اسرائيل وفلسطين بدون . خارج الحدود االوروبية

آانت قد شكلت فيما مضى جزءا من فریقيا والتي ا ایضا اراضي شمالاالخذ في االعتبار 
 االمبراطوریة الرومانية؟

 
 
باالضافة لذلك فان ادنى معایير االنضمام الى االتحاد االوروبي هي الموقع الجغرافي الذي       

ینبغي ایضا على الدول المتقدمة بطلب لالنضمام الى االتحاد آما . یجب ان یكون ضمن قارة اوروبا
 وایضا اظهار ،طالع بالتزامات العضویةض واالقتصادیة وبالتفصيل لالاظهار القدرة السياسية

.امتالك البنى االداریة الضروریة  
 
 

 ان تعتمد اهلية ذلك، عالوة على امستردام،وتشترط معاهدة االتحاد االوروبي الموقعة في      
 حریة،ال :وهيالعضویة على احترام المبادئ التي انشئ عليها االتحاد االوروبي نفسه 

وقد ادى عجز رومانيا .  الحریات االساسية وسيادة القانوناالنسان، احترام حقوق الدیموقراطية،
. وبلغاریا وترآيا على الوفاء بتلك المعایير الى تاجيل طلبات انضمامهم لالتحاد االوروبي  
یير في وهنالك شك آبير والسباب مختلفة من ان تنجح اسرائيل او فلسطين بالوفاء بتلك المعا

. العاجلالقریب  
 
 

 الحل المطلوب والقریب على انهاوهكذا فليس من المنطقي التفكير بعضویة االتحاد االوروبي      
. االجل لمشكلة الشرق االوسط  

 اال انه ینبغي طمانة االوروبيين من انه حتى ولو توسعت امریكا باتجاه حوض البحر االبيض 
 آيلومترا 400طين فان االتحاد االوروبي یتوسع حاليا على بعد المتوسط عبر والیتي اسرائيل وفلس

وبعبارة اخرى لقد قابل التوسع االوروبي التوسع . فقط في شواطئ الوالیتين االمریكيتين الجدیدتين
.) حسب المفهوم الجغرافي(االمریكي شفعيا  

                                                           
وقد توسع االتحاد خمس .  عضوا25 عضوا ليصبح 15 لقد توسع االتحاد االوروبي مؤخرا من -36

 حيث آان قد بدأ بستة اعضاء هم بلجيكا، فرنسا، المانيا، ایطاليا، 1957مرات من انشائه في عام 
 اعضاء بانضمام الدنمارك، 9 ليصبح 1973وقد زاد عدد اعضائه في عام . بورغ وهولندالوآسم

 دول بانضمام اليونان وقد ازداد عدد 10 اصبح االتحاد یشكل 1981وفي عام . ایرالندا وبریطانيا
 عضوا 15 وذلك بانضمام البرتغال واسبانيا ومن ثم اصبح 1986 عضوا عام 12االعضاء ليصبح 

اما االعضاء الجدد الذین وافق االتحاد على .  عبر انضمام النمسا وفلندا والسوید1990في عام 
تفيا، قبرص، مالطا، هنغاریا، جمهوریة التشيك، بولندا، استونيا، ال:  فهم2003ضمهم في عام 

. سلوفانيا وسلوفكيا،ليتوانيا  
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 اآمال عملية انضمام  ان وجود االتحاد االوروبي في هذه المنطقة سينمو بشكل دراماتيكي بمجردو
وبالتالي فان الوضع الجغرافي السياسي . ترآيا والتي قد تكون في غضون السنوات القليلة القادمة

 ان االتحاد االوروبي ینمو بسرعة اآبر العكس، بل على اوروبا،ليس عبارة عن نمو امریكا ورآود 
.بكثير من نمو الوالیات المتحدة  

 
 

 آل البدائل سيئة
 
 

 عن المنطق، قد یترك وجود والیتين امریكيتين في الجزء الشرقي من البحر االبيض ادبعي     
فهنالك شيئ شاذ یتعلق بوجود مقاطعة امریكية . المتوسط طعما آریها في بعض افواه االوروبيين

 لذا یجب علينا ! انيق المحتوىفي عالما ال نعيش لكنن. في خارج نصف الكرة االرضية الغربي
.نرتجل بافضل طریقة ممكنة لحل المشاآل التي في متناول ایدیناجميعا ان   

 
   وآما هو موضح في الفصل الثاني من هذا الكتاب فان مشالكل الشرق االوسط ال یمكن حلها      

التي تدعو الى قيام دولتين ذات سيادتين على قطعة ارض وعبر ما یسمى بخارطة الطریق منطقيا 
الحل یشبه الضمادة التي توحي بالتقدم اال انها في حقيقة االمر ال تخبئ ان هذا . تكاملةمواحدة و
ولربما ستكون نقطة االشتعال المقبلة هي القدس او حق العودة او .  جروحا متقيحةاالورائها

احتفاظ االسرائيلين بالمستوطنات القدیمة او ببساطة قد تكون نقطة االشتعال بسبب التفاوت 
ولم یتم حتى التطرق الى أي من . ين الجارتين الملتصقتين ببعضهما البعضالمتنامي في الثروة ب

تلك االمور عبر خارطة الطریق ، ورغم ذلك فان جميع تلك النقاط ستحمل بالتاآيد من خالل خطة 
.النجمتين  

 
 

 من الزمن والفلسطينيين لعقودسيكون بامكان اوروبا وامریكا اطالة امد صراع االسرائيليين       
فبدال من حل . ان مثل هذه المواقف موجودة في جميع انحاء العالم. بر الحلول المغلقة النهایاتع

منعها من االنفجار باتجاه العدید من الحدود الدولية او لمنع عرضها نقوم بادارتها لكي نالمشكلة 
.ذلك ندین لالسرائيليين والفلسطينيين بافضل من و لكننا. في برنامج تلفزیوني مثير جدا  

 
 
 بتشجيع االف من المستوطنين اليهود على الهجرة الى ارض مستقرة اوروبا تأدب   عندما     

وعندما مزق  . بعضا من مسؤولية وضع الشرق االوسط الحاليفانها بذلك قد تحملت  .بالتمام
وریة الحلفاء االمبراطوریة العثمانية فانه ترتب عليهم بعضا من المسؤوليات تجاه شعب االمبراط

وعندما قامت الحكومة االوروبية واالمریكية بعمل القليل لوقف محرقة اليهود . العثمانية المشتتة
. فانه ترتب عليهم بعض المسؤوليات لضمان توفير المالذ االمن) الهولوآوست(  

حتى . لتلك االسباب آافة یجب على االوروبيين الوقوف مع مؤیدي خطة النجمتين من اجل السالم
م تكن بالخطة التي یمكن ان تنبعث من المجالس االوروبية اال انها تعتبر خطة تحل المشكلة وان ل

والن االوروبيون یشارآون مسؤولية هذه المشكلة فان الشيئ . بطریقة افضل من ایة خطة اخرى
.الصحيح الذي یجب ان یفعلوه هو مساندة الحل االآثر شمولية لتلك المشكلة وبكل قوة  
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سعالفصل التا  

 

 القضایا الدولية
 
 

اذا آانت االمم المتحدة تتوقع ان تكون قادرة على تقسيم فلسطين بدون قوات للمساعدة في تنفيذ "
" فان اعتقادها سيكون غير منطقيا وستذهب جهودها عبثاالنظام،قرار التقسيم وحفظ   

                                                        
.1947 القنصل االمریكي العام في القدس عام ماآاني، روبرت                                             

 
    
تقریبا بالسؤال واالجابة على آل سؤال محتمل یتعلق بضم اسرائيل وفلسطين  لقد قمنا       

نجمتين وهكذا فانه ینبغي على آل شخص عاقل الموافقة مع خطة ال. آوالیتين الى الوالیات المتحدة
فعلى . وقد یصاحب االتفاق احيانا شعور باالرتباك الداخلي وهذا ما قد یكون الحال عليه هنا. للسالم
 بالشيئ اليس ذلكلكن اال یشبه االمبریالية ؟ منطقي،ان هذا الحل  ":احدهم قد یقول المثال،سبيل 

انا "م المتحدة له؟ او ان هذا حل جيد لكن اال یحتاج الى تبني االم":اخرالسيئ؟ او ربما یقول 
 معجب بخطة النجمتين لكن اال تحتاج هذه الخطة الى معاهدة دولية لتجعل منها امرا واقعا؟

ان الهدف من وراء هذا الفصل هو حل آل تلك االسئلة الفكریة والقانونية ال وجود لنظریات جدیدة 
.هنا  

 
 

   جدیدةلالستعمار او المبریاليةال وجود 
 
 

یصوت شعب بارادة حرة على االنضمام الى بلد ما فلن یكون هنالك مكان لالستعمار او         حينما 
 ارادة حرة هفاذا آان ما یبدو على ان. ورغم ذلك فانه من الصعب تعریف االرادة الحرة. االمبریالية

.  عندها سيكون االمر استعمار وامبریاليةلمصلحتها،هو في الحقيقة استغالل من قبل دولة اخرى 
وبالتالي فان السؤال الجوهري هو لماذا ستدعم امریكا انضمام اسرائيل وفلسطين الى والیاتها؟ 
فاذا آان الهدف من ورائها هو للسيطرة على شعوب الشرق االوسط فعندها یسمى ذلك االنضمام 

. ال یوجد هنالك دليل على ذلك على االطالقن، لك.امبریالية  
 االوسط شرقر نوعية حياة افضل لشعوب اليغراض غير انانية آتوف اما اذا آانت الغایة منه هو ال

وهذا فان ما یبدو على انه ارادة حرة سيكون ارادة .عندها سيكون ذلك شيئا جيدا للتطویر الدولي
.فعالمات االمبریالية واالستعماریة ال تنطبق هنا باي شكل من االشكال. حرة بالفعل  

 
ف ضوبالفعل لم ت.سعة نفسها من خالل امریكية الوالیة االمریكيةليس لدى امریكا سياسة لتو       

ولن یكون االمریكيون بشكل عام تواقون الستيعاب هاتين .  عاما50امریكا ایة والیة اليها منذ 
.  اال انهم بالتاآيد سيكونوا مستعدین لضمهما من اجل السالم واالستقرار والمسؤولية،الوالیتين
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ولن یصبح الجيش االمریكي اآثر . مریكية تحدیدا من وراء خطة النجمتينولن تستفيد التجارة اال
.قوة  

ان الفائدة الوحيدة التي ستجنيها امریكا من هذه الخطة هي التخلص من العبئ الذي یرهق سياستها 
فال یمكن . وتامليا، ربما تكبح خطة النجمتين ایضا حماسة االرهاب في آافة انحاء العالم. الخارجية

 شعب : وآما تبدو عليهذلك،فهي بدال من .  الدوافع الحميدة مساندة االستعماریة او االمبریاليةلتلك
لمساعدة اناس وقعوا في المصيدة ) خطة النجمتين(یقوم بحل عملي) الشعب االمریكي(عملي 

شعبين وارض (للخروج من وضع محير ) االسرائيليين والفلسطينيين( السياسية –الجغرافية 
.دون ان یكون هنالك وجود لالمبریالية او الستعماریة او أي من المذاهب االخرى) واحدة  

 
 

 دور األمم المتحدة
   

 
 لقرار صادر عن أرقاما هنالك أن یتراءى لنا األوسطآلما نسمع عن خطط السالم في الشرق        

 آل تلك القرارات اءإز خطة النجمتين تنفيذ فكيف باالمكان الخطط، المتحدة على خلفية تلك األمم
 المتحدة ؟ وماذا لألمم وجدید يقرار نهائ إصدار المتحدة ؟ وهل یتطلب ذلك األممالصادرة عن 

  تم التصویت ضده ؟أو تم خطف ذلك القرار إذاسيحدث 
 
 

  وفلسطين بدءا بإسرائيل المتحدة التي تتعلق األمم لقد تم تبني العشرات من قرارات ،حرفيا        
 من قرار الجمعية العمومية رقم181  و الداعي الى تقسيم فلسطين الى دولتين1947 لعام 

. اعتبار القدس منطقة دوليةإلى باإلضافة وعربية، یهودیة   
تعد خطوطفلم .  نفسه181رقم  بدءا من القرار القرارات،لقد تم تجاهل الغالبية العظمى لتلك  و  

.عليها ولم تعد القيادة الفلسطينية تعتمد واقعية،لمخرمة ا هذا والتي تشبه لعبة القطع سيم قرار التق  
 من قرار أآثر بفائدة إليهموبدال من ذلك وافق الفلسطينيون فعليا على ترسيم الحدود بطریقة تعود 

. القدس الشرقيةة متضمنالتقسيم و  
 
 

   تجدیفها أنت وقد اثب .األوسط تقدم في الشرق إحراز المتحدة صعوبة آبيرة في األمملقد آان لدى 
.عمليغير  أمر هو إسرائيل فيما یتعلق بموضوع واإلسرائيلي األمریكي العام الرأيبعكس اتجاه      

وسيكون النجمتين   المتحدة خلق دور رئيسي لها عبر خطةاألمم ما یزال بامكان ذلك،ورغم  
 السالم إحاللفي ة مساهم اعتبارها منلكي تتمكن  المتحدة لألمم اإلنسانيةمة ههذا الدور حقيقيا للم

األوسطالعادل والدائم في الشرق    
 
 

 استجابت الجمعية العامة لحالة الفوضى التي التقسيم،وبعد وقت قصير من اعتمادها قرار    
 هستيریا العارمة من غزو متعدد الدول والحرب العامة والتطهير العرفي والمالتقسياحدثها قرار 

: حيث جاء في القرار1948 آانون الثاني 11 في 194 القرار رقم تبنتبان   
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 دیارهم إلى لالجئين الراغبين في العودة وقت، وفي اقرب بالعودة، وجوب السماح  تقرر"   
 إلى ووجوب دفع تعویضات عن الممتلكات للذین ال یرغبون في العودة جيرانهم،والعيش بسالم مع 

 وفقا لمبادئ ،لكات عندما یكون من الواجب في الممتواألضرار والتعویض عن الخسائر دیارهم،
"تحمل تلك التعویضاتب المسئولة السلطات أو تقوم الحكومات أن ،القانون الدولي ومعایير العدالة .   

 
تصویبهيئة انشاء  تساهم في خطة النجمتين بشكل له معنى عن طریق أن المتحدة لألممیمكن   

سيكون دور هذه الهيئة .  PECAF قتصادیة الفلسطينية  المطالبات اال  
194 وفقا لقرار الجمعية العامة رقم هو الوصول الى قرارات تعویضية عادلة   

 وسيزیل في نفس الدولي،وهذا سيؤدي الى تلطيف الشعور الفلسطيني باالحباط ازاء المجتمع 
یكيةاألمردرالية ي والفلسطينية والفاإلسرائيليةالوقت عامال رئيسيا مثيرا في انظمة المحاآم   

 یقوم الكونغرس أن في الوقت المناسب، فمن المحتمل االقتراح، بهذا المتحدة األمم عملت فاذا
قت ب ضمن تشریع الوالیة ویمكن له حتى ان یمنحه سلطة قضائية خاصة للمطالبات التي سبإدراجه

 لبين،طامالالنفاقه بين ) بيكاف( ل  یخصص مبلغا من المالأن أیضا للكونغرسمكن یو .1950 عام
لوب مشابه لما حدث مع صندوق ضحایا مرآز التجارة العالميسبا   

 
  
 

 وهذا هو سبب الدولي، تساعد في الحفاظ على احترام القانون أنانه من المهم لالمم المتحدة         
 تستطيع ذلك،ومع . ملزمة التنفيد الغير وجوب ان تكون االمم المتحدة حذرة في تبني القرارات

:جدیداا تحدة ان تخطو خطوة جيدة لالمام وذلك تبينها قراراالمم الم    
 
  

یدعم ضم الوالیات المتحدة السرائيل وفلسطين آوالیتين وفقا لرغبة شعبيهما ویعتبر ان هذا  *
.الحل قد ارضى وتجاوز آافة قرارات االمم المتحدة السابقة والمتعلقة باسرائيل وفلسطين .  

 
رح لها ان تحصل على سلطة خاصة وشاملة على االدعاءات التي تنشأ ویقت ) بيكاف(یقوم بانشاء*  

.عن مليار دوالر من التمویل االمریكي وآمقابل ال یقل 194   من وراء قرار الجمعية العمومية رقم  
   
 
 شبيه بالطریق مجهولان االمل باصدار االمم المتحدة قرارا جدیدا یجلب معه احتمالية لقدر       

طلب االمریكي باصدار قرارات من االمم المتحدة تتعلق باسلحة الدمار الشامل العراقيةالمتعرج لل  
 واالسلوب هو ان الصبر هو ثمن للقوة الثامن، وآما ناقشت ذلك في الفصل حال،على ایة 

وتقدیم مكيال مملوء بمزایا خطة النجمتين الجوهروعن طریق االنتباه الصحيح للدبلوماسية  
ن اصدار قرار صریح لالمم المتحدة بحسب ما هو مذآور اعالهسيكون باالمكا .  

مثل هذا القرار سيجعل آتب القانون الدولي واضحة وسيعمل ایضا على المساعدة في اعادة بناء  
  احترام قرارات االمم المتحدة آدليل على القانون الدولي

 
رار االمم المتحدة الموصى بها وبينما ترتكز التزامات التمویل على الوالیات المتحدة فان ق    

. القصوىمصلحتهالستكون فعليا   
الى انه باإلضافة .    فان اللقب القانوني لوالیتيهما الجدیدتين سيكون واضحاه الطریقهوبهذ 

1950عام المعقدة لفترة ما قبل تعویضالبدال من التعامل مع مطالبات   
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.دةیمكن االن الرجوع بكل تلك القضایا الى االمم المتح  
اذا ما قورن ذلك بالتخلص من القضایا المؤجلة داخل مبلغ المليار دوالر  تستحق )كافبي( ان 

37.سرادیب المحاآم، و من احتمالية تحمل امریكا للمسؤؤلية القانونية النتقال السيادة اليها  
 
 

فلقد . سطاألو في خلق الفوضى في الشرق ،برغم نوایاها الجيدة ، المتحدةاألممقد ساعدت ل      
 األوراق المتحدة تحت حمل األمم غرق مصداقية إلىالقرارات فوق بعضها البعض   تكومأدى

  هنالك فرصة االن لتحقيق العدل والمساعدة في استعادة االسم الجيد لالمم المتحدةلكن. والمناقشات
:وهي   

  
ر القرارات بما في  هي بالقبول بخطة النجمتين آحل مرضي لخمسين سنة من اصدا:الخطوة االولى

.ضمنها قرار التقسيم  
على مطالبات ضياع ممتلكات نفاق  هي القبول بمسؤولية القضاء للتعدیل واال:الخطوة الثانية 

الذي آان تكون االمم المتحدة قد عملت حرفيا ما هو جيد و بهذه الطریقه . الالجئين نتيجة للتقسيم
ون قد ساعدت في تحریك العالم الى االمام تحتوتك.  عاما الماضيه55في نيتها عمله طيلة ال  . 

 سيادة القانون .
 
 

 هل یستدعي ذلك عقد معاهدة؟
 
 

جدیدة معاهدة  أیةیمكن تنفيذ خطة النجمتين بدون   
 عالقات ثنائية مع إنشاء بالموضوع سيعمالن على ين آال الكيانين المتعلقأنالسبب في ذلك هو  و

الترتيبات آل واحدة من أنرغم  عل الحل برمته ینجح بالعملیجاالمر الذي . الوالیات المتحدة  
. الثنائية ستظهر متوازیة  

 السيادیة للقبول بدعوة استخدم آل منهما قوتهتفقد ،  وفلسطينإسرائيل أوال في االعتبار     لنأخذ
 من التأآد بعد موافقتهما،وبمجرد تصدیق الكونغرس على ،  لالنضماماالكونغرس المشروطة لهم

أمریكيتين ستصبحان عندها والیتين المسبوقة،وجود الشروط    
 .. وفقا لدستور والیة آل منهماا السياسة والحكومة لهمبإنشاء سيباشر اللحظةومن تلك 

  
 
 
 
 

                                                           
فعت مالیين عدیدة من  ودأمریكا إلى في الوقت الذي ضمت فيه تكساس بأنه التذآير ریجد -37

حالة الدوالرات لكل من تكساس والمكسيك نتيجة لهذا االنضمام آانت امریكا قد خرجت من اسوأ 
   القرن الثامن عشرأربعينات حتى  واستمرت1837عام  في تاریخها والتي بدات ياقتصادآساد 

 اعتبرت ، بتكساسوآان من الواضح ان القيمة المصاحبة لبناء السالم والتي دعمت انضمامها .
حتى في وقت الضيقة االقتصادیة التي لم یسبق لها مثيل السخية باالنفاق المادي رجدی  

. 
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        إلجراء ثنائي تمویال مشروطا لها وآإجراء قد یعرض الكونغرس المتحدة،فيما یتعلق باألمم  و
 بيد األمر وعندها سيكون .صة بمطالبات تعویض الالجئين الفلسطينيينالتعدیالت القضائية الخا

وبمجرد  ، آالهما القرار المناسبأو الجمعية العمومية أو األمن مجلس إصدار المتحدة لضمان األمم
 المتحدة لألمم المطالب الخاصة عبر القضاء التابع تصویبتنفيذ ذلك فان القانون المناط بسلطة 

 المتحدة األمم لم یكن لدى الفلسطينيين بعد تصویتا رسميا في فإذا ،ليا ملزماسيشكل قانونا دو
، و لن  بالنيابة عن شعب فلسطين القرارفسيكون مهما جدا لدى مندوبها لينقل الموافقة على ذلك

یكون هنالك أیة متطلبات أخرى، آإصدار معاهدة دولية، و ذلك بسبب المشارآة العالمية الواسعة 
  .قرار العظيمفي هذا ال
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 الفصل العاشر

 
 

 الخطوات العملية والجدول الزمني
 
 

" بالنسيج وسيعطيك اهللا خيطا ابدأ     "   
ألماني مثل                                                       

 
 

 خطة النجمتين لتنفيدية ومنطقية عرض مجموعة خطوات عملیان هذا الفصل االخير من الكتاب     
معينة تم وضعها آمالحق لهذا الكتاب وثائق تاریخية وهنالك نماذج و. عمليا  

 الوالیات إلى والفلسطينيون اإلسرائيليونان الهدف من هذا الفصل ليس لمعرفة آيف سينضم 
ع ياح ولتشج ان الهدف من وراء هذا الفصل هو لتحدید ما یحتاج عمله للنج،المتحدة بالتفضيل

. خطة النجمتينإلتمامالقارئ لتبني جدوال زمنيا سریعا   
 
 

* جذور العمل االجتماعيمنظمات  
 

  
      وآل الحرآات التي مثلها تبدا بالناس اوالاجتماعية،ان خطة النجمتين للسالم هي حرآة 

محلية لتثقيف ال یمكن البدء باي شيئ حتى یساعد االفراد آالقراء مثال لتنظيم مجموعات وهكذا،
ینطبق على " اواعمل محليفكر عمليا : " الماثورفالقول . االخرین حول خطة النجمتين للسالم

.وضعنا بشكل تام   
  مليون امریكي300 و ال قليل من البشر فقط آفيلون بالتاثير على االسرائليين والفلسطينيينفال

.ذلكب  القيامنا الكثير عن آيفيةولعل قصة اختراع الشطرنج تخبر. خالل فترة قصيرة من الزمن  
  
 

 هعدولقد جلب مخترع الشطرنج السرور لالمبراطور الصيني آثيرا لدرجة ان االمبراطور     ف
المخترع ان یمنحه حبة ارز تضاعف یوميا بعددفطلب منه . بتحقيق اي شيئ یریده آمكافئة له  

.ع الرجل، ومنحه ما رغب بهاالمبراطور لتواض فابتسم .64مربعات رقعة الشطرنج البالغه   
38. حبة ارز255 استلم المخترع ما مجموعه  ایام8  وبعد 

39. الف حبة ارز64 یوم آان لدى المخترع ما یقارب 16و بعد    فضحك جميع سكان بكين على  . 
 

                                                           
 Grassroot Organizationترجمة بدیله للمصطلح االنجليزي  *  
38- 1+2+4+8+16+23+128=255 
39- 250+500+1000+2000+4000+8000+16000+32000=64000 
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  آيلو2لدیه  اال انهم قاموا بوزن ما لدیه فوجد ان ة،قبد حبات االرز عدلم یعد بمقدور المخترع 
  على قصةبصوت عالي  من في الصين في ذلك الوقت یقهقهونآان آل، و ام من االرزآيلوغر
 آيلو غرام من 2 ذلك الرجل الذي آان بامكانه الحصول على قصر وقبل بدال من ذلك ب .المخترع
!االرز  

  
 

 500بعد ان تجاوز الصف الثالث من رقعة الشطرنج اصبح المخترع حينها یمتلك تقریبا و 
  40. اي ما یعادل نصف طن متريمن االرزآيلوغرام 

  وبالفعل فقد اصبح،بدأ الناس بحبس انفاسهٍم وواصبح یملك ارزا اآثر مما یملكه االمراء االثریاء
. مليون حبة ارز15ال لدیه في ذلك الوقت ما یقارب   

 
 

  فسيكون لو تخيلنا ان آل حبة ارز على انها شخص اهتدى الى الحل المتمثل بخطة النجمتين      
على اول شخص یقتنع  یوما 24 مرور للخطة بعد المؤیدین لدینا بالتاآيد جمهورا من البشر

.... 8 الى 4 الى 2من شخص واحدا لى :وذلك عبر نقل الفكرة من شخص الى اخر آاألتي. بالفكرة
 عدد سيتجاوز على اول شخص اقتنع بالفكرة، 28 ایام من ذلك، أي بعد 4 و بعد وبالفعلو هكذا، 

41.سكان اسرائيل وفلسطين وامریكا مجتمعين النجمتين الناس الذین سيتحدثون عن خطة  
 
 

          فبعد الصف الرابع من رقعة الشطرنج اصبح المخترع یمتلك الشطرنج،ولتكملة قصة مخترع 
ة ارز و هذا الرقم یعني ایضا حب ( جاعلة منه اآبر مالك لالرز في االمبراطوریة  طنا من االرز125

).لكل شخصين في العالم  
وادى الصف . وقد ادى االمر بالملك للتخلي عن الكثير من الذهب لشراء ذلك االرز من المخترع

الصف الثاني الى  فيما ادى،من الجهة االخرى من رقعة الشطرنج الى افالس االمبراطور االول   
   لشخصين ویتحدث آل منمن الواضح انه عندما یتحدث شخص واحد. تجاوز ثروة آوآب االرض

هاذین الشخصين مع شخصين اخرین فسوف یستغرق االمر وقتا قصيرا للوصول الى آل شخص 
.یمكن الوصول اليه  

 
 

 ان هذا النوع من السالسل المتكررة تحترق بنفسها اما بسبب فقدان الناس للدافع الذي ،عمليا       
وفي حالتنا هذه فاننا ال نحتاج للوصول . حتملينیحفزهم او بسبب وصول الفكرة الى آافة البشر الم

العربية  اآثر من سكان اسرائيل وفلسطين والوالیات المتحدة باالضافة الى راي قادة الدول الى
.بيةوواالور  

اي نصف  اسبوعا، 28 فلو منحنا انفسنا اسبوعا من آل محاولة بدال من یوما واحدا فانه بغضون
عن ) باالضافة من خالل وسائل االعالم( من خالل شخص اخرعد سمسيكون آل فرد قتقریبا،  سنة 

فالعدید من االفكار الجدیدة آانت قد انتشرت بصورة اسرع من هذه. اهمية خطة النجمتين للسالم  
السياسية الملتویة في حمالت االنتخابات وانتهاءا بالمفاهيم الفكریة مثل فوز  بدءا باالوضاع

.ابقة ماستر للشطرنجفي مس. ام. بي.  أيآمبيوتر  
 

                                                           
40 - 2+4+8+16+32+64+128+256=512 
  مليون حبة  او شخص465=15+30+60+120+240  -41
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 بالذهاب من بيت الى بيت ومكتب الى ،العمل االجتماعي جذور تلك هي وظيفة حرآة منظمات        

جعل الناس مستمتعين بخطة النجمتين ومستعدین لجعل االخرین لمكتب وطاولة الى طاولة 
ص واحد ليقوم قناع شخاالعمل االجتماعي هي  جذور ان مهمة حرآة. مستمتعين بالسماع عنها

...باقناع شخصين اخرین وهكذا  
 العمل االجتماعي ستنتهي  جذور فان جهود منظماتالعالمية،م یحظى ذلك بالتغطية ل حتى وان 

.بتحویل السياسيين نحو االتجاه الصحيح   
 
 

والتي ستساعد ایضا في دعم ثبات ، من المفيد البدء بانشاء منظمات تعمل آمظلة یلتجأ اليها الناس
 منظمات م بتوزیع معلومات رئيسية وتخدم آمحفل لصناع القرار فيوخطة النجمتين وتق شرن

ویمكن اطالق اسم نجمتي اسرائيل او نجمتي فلسطين او نجمتي امریكا . االجتماعي  العملجذور
ویستطيع االفراد المحليون ضمن تلك المجموعات تنسيق جهودهم من . المنظمات المظلةتلك على 

 االعلى،لمنظمات العمل االجتماعي مثل نجمتين للسالم لمنطقة الجليل  ات فرعيةخالل مؤسس
وبامكان خطوط التلفون و مجموعات . لنبراسكا رام اهللا، نجمتين للسالم لمدینةنجمتين للسالم 

. التاریخيلهذا الحدثه متعالنقاش على االنترنت والمؤتمرات االقليمية اضافة حماسة تنظيمية و  
  
   
 

یمكن لهم االعتماد حينها .  العمل االجتماعي لخطة النجمتين جذوروبمجرد تفعيل مجموعات     
.هم بطرق مختلفةائعلى اصواتهم االنتخابية بان یتصلوا بممثليهم المنتخبين للتعبير عن ار  

 ما یجب ان یحدث لشجرة السالم التي تنبعث من  و هذا. ان آافة االشجار تنمو عن طریق جذورها
.ر الشعب وتزهر آوالیة امریكية اسرائيلية وفلسطينيةجذو  

 
 

 المناقشات الوطنية
 
 

ة النجمتين سيبدا الموضوع بالتسرب عبر خط العمل االجتماعي ل جذورمجرد تشكيل منظمات    ب
 اعضاء مجموعات خطة النجمتين الى برامج تتم دعوةوعلى سبيل المثال، س. المناقشات الوطنية
وستقوم برامج االخبار .  مقاالت في الجرائدالمال ویكتبونية وسيتظاهرون على المناقشات االذاع

بعض المناصب لوسيمتحن المرشحون . رات والتقييمات لخطة النجمتينفسيالتلفزیونية بعرض الت
وسيتصدر االئمة والقساوسة والحاخامات للمناقشات . بالسؤال عن موقفهم من خطة النجمتين

.ات الدینية لهذه الفكرة الجدیدةينخالل خطبهم حول التضم  
 

      
 العمل االجتماعي دائما بنشر فكرة خطة النجمتين من شخص الى  جذورستستمر مجموعات      و

وبينما یتاثر الصحفيون . اخر حتى تصل مالیين البشر في امریكا واوروبا والشرق االوسط
فانه من المؤآد ان تزخر المجالت  العمل االجتماعي  جذوررارا وتكرارا بمؤیديموالمحررون 

ومع ازدیاد قوة المناقشات الوطنية ستحتل خطة . بالكثير من القصص حول خطة النجمتين
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النجمتين اغلفة مجالت النيوزویك، تایم، االیكونومست، االمن، اراب ویسك، اسرائيل بزنس 
.وغيرها من الصحف المؤثرة في جميع انحاء العالم  

 
و المعاهد مناقشات الوطنية حول خطة النجمتين للسالم نحو قاعات الجامعات وسوف تنساب ال     

وأخيراوالتخطيط العسكري واالفكار التجاریة والبرقيات الدبلومسية والمذآرات الحكومية، الفكریه   
 و سينبثق اجماع عام و هو اذا آان .ة على مستوى السياسة االستراتيجيةغلق االجتماعات المنحو

و ستدرك قيادة آل دولة انه اذا اتفق االمریكيون .  سيرقص فينبغي علينا ان نرقص ایضاذلك الرجل
و العرب و االوروبيون و االسرائيليون و الفلسطينيون معا، عندها سيكون باالمكان نثر بذور الحل 

ي  و سيصبح جليا ان خطة النجمتين تفيد الجميع اآثر من أ.العبقري و الفعال لسالم الشرق الوسط
.حل سبقها، حيث سيعمل الجميع معا فقط اذا اظهر االمریكيون القيادة المطلوبه  

 
 

وسائل االعالم   العمل االجتماعي و جذور سيسمع الرئيس االمریكي هذه الرسالة من جمعيات       
سيظهر هذا ا الجماع بشكل متوازي مع النمو . ومستشاریه الرسميين واصدقاؤه الذین یثق بهم

وهكذا ، وبعد جوالت من المناقشات الخاصة .  العمل االجتماعي جذورتطوعي جمعياتم لالمتدفق
مع العرب واالوربيين واالسرائليين والفلسطينيين فاننا نتوقع وخالل سنة واحدة ، ان یدعو 

وستصبح تخمينات الصحافة شدیدة جدا وستكون . الرئيس االمریكي لمبادرة خطة النجمتين للسالم
وسيطلب اعضاء الكونغرس من االدارة االمریكية ان تتخذ موقفا . التي تسربها مزعجةالمعلومات 

وبال شك سيصبح هذا القرار اآثر قرار . لب وفود القيادة الدینية دعم البيت االبيضاطتوس. عاما
ومن المحتمل ان تكون لحظة التزام الرئيس االمریكي بخطة . تتذآره آتب التاریخ بشكل بارز

وآل ما عليه عمله هو الطلب من الكونغرس . خالل القائه خطاب االتحاد االمریكي السنويالنجمتين 
.توجيه دعوة الى اسرائيل وفلسطين واالمم المتحدة للمشارآة رسميا في خطة النجمتين للسالم  

 
 
 

 دعوة الكونغرس
   

 
 بتشكيل قرار یدعو  ستقدم لجنة مالئمة من لجان الكونغرس،نزوال عند طلب الرئيس االمریكي     

 من ستغرقویجب ان یتحرك هذا االجراء بسرعة ت. اسرائيل وفلسطين لتصبحان والیتين امریكيتين
.  ن یكون عادال بوضوح فيما یتعلق بشروط الوالیةال یحتاج القرار  و. اسابيع4اسبوعين الى 

اتبعوا التوجيهات فسوف اذا "وسيكون منطقيا جعل االسرائيليين والفلسطينيين واثقين آليا من انه 
"یصلون الى المكان الصحيح  

 
وستتضمن القائمة الشاملة لمتطلبات . هنالك بعضا من الشروط التي یحتاج الكونغرس لطلبها    

:الكونغرس ما یلي  
 

.تقدیم آال الوالیتين لمسودة دستوریهما المتوافقة مع الدستور االمریكي*   
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 بما في ضمنها االرض االمریكيتين، آحدودا لوالیتيهما 1967 قبول الوالیتين بحدود ما قبل عام* 
 والمناطق المحرمة وعلى ان تعود غزة 1967التي آانت خاضعة تحت السيطرة االردنية قبل عام 

.  السرائيل1967لفلسطين وان تعود االرض التي آانت خاضعة لسوریا قبل عام   
 

سلطة القضائية الخاصة التابعة لالمم المتحدة قبول آال الوالیتين وبالنيابة عن مواطنيهم بال*
.1950ا للنظر في مطالبات تعویض االجئين منذ فترة ما قبل عام يامریكالمموله و  
 

وهنالك ایضا بعض النبود الرئيسية التي یتوجب على الكونغرس شملها في قراره آي یظهر نيته 
:وهذه النبود هي . في تنفيد خطة النجمتين بكامل محتویاتها  

 
 المشردین – ب – یعيشون في اسرائيل وفلسطين حاليا او  الذین-أ –ة االشخاص فالتاآيد بان آا* 

، سيصبحون جميعا 1918ولكن مولودین او من ساللة اشخاص ولدوا في تلك االراضي بعد عام 
.مواطنين امریكيين بمجرد انضمام اسرائيل وفلسطين الى الوالیات المتحدة  

 
 الف تاشيرة سنویا 70الجدیدة والتي یصل عددها الى " حق العودة" ح تاشيرات التاآيد على من* 

 آحالة المصاهرة(، الى أي شخص یقدم سببا قویا لرغبته باالنتقال الى آل من اسرائيل وفلسطين 
 تلك التاشيرات جنسية امریكية عقب اظهار ذلك الشخص انه حصل على تصبح ، على ان) مثال

ائيل او فلسطين او اظهار انه ليس من االشخاص الذین یجب حرمانهم من اقامة شرعية في اسر
.المواطنة االمریكية  

 
 مطالبات تعویض تصویبالتاآيد على ان الوالیات المتحدة ستقدم مليار دوالر آتمویل لهيئة * 

  النقود مخصصةهنيها قواعدا لضمان ان هذتبشرط ب) بيكاف(الفلسطينيين التابعة لالمم المتحدة 
 وان اسرائيل و فلسطين قد قبال بهذه الهيئة آسلطة ،طریقة ما لتغطية آافة المطالبات الشرعيةب

.1950قضائية ملزمة بمطالب تعویضات ما قبل عام   
 
  

ود االخرى التي ترغب لجان الكونغرس بضمها الى القرار مثل بنال قد یكون هنالك بعض           
بما في (حریة السفر عبر االراضي االسرائيلية الفلسطينية  لالحق الواضحاعادة التاآيد على 

 او التاآيد على حاجة االطراف الحترام ملكية االرض التي تم تسجيلها بشكل مالئم ،)ضمنها القدس
وعلى ایة حال فان ایة اضافة على ذلك سيتم ). 1999 آانون الثاني عام 31(خالل تاریخ معين مثل 

فعلى سبيل المثال باالمكان حل ایة مسالة  على . اعالهالمقترحه  اتتصنيفها بالفعل خالل الفقر
االغلب باالمتثال الى سابقة قانونية متطورة عبر القرنين الماضيين والتي تشكلت بفعل تسویة 

.النزاعات التي تنشئ عن ضم العشرات من الوالیات الى الوالیات المتحدة االمریكية  
 
 

.وعد النهائيم قضية اليالتي یجب ان یاخذ بها الكونغرس هاحدى االعتبارات المهمة        
فليس في مصلحة أي احد .  حيث تذیل الدعوات عادة بتاریخ لكي یتم استخدامه للرد على الدعوة

. الن ذلك یؤدي الى استمرار غليان ازمة الشرق االوسط. ترك الدعوة مفتوحة الى ما ال نهایة  
 وقد تعب االسرائليون من آونهم طویلة،الفلسطينيين منذ فترة يل مصير حياة جفلقد تم بالفعل تا

. لرد فيه على الدعوةلالوقت المناسب بلذا فان الصيغة الجدیدة للدعوة یجب ان تذیل . قوة عدائية
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 عن لزائد ویفكروا به فان الوقت اهوبينما یوجد الكثير لدى االسرائليين والفلسطينيين ما یعملو
فال یمكن للسمك المطبوخ اآثر من الالزم . ن الوقت الكافيم الى نتائج افضل الالزم نادرا ما یؤدي

واستنادا الى ما یحققه البشر في سنة والى طبيعة تلك الفترة فان . ان ینافس السمك المطبوخ بدقة
و بالتاآيد . ار االفضل هو منح آافة االطراف مهلة سنة واحدة للرد على الدعوة االمریكيةباالعت

.صنع السالم خالل سنةمن  التي خاضت حروبا استمرت ایاما معدودة  اهل االرضیستطيع  
.ل نظامي ومنصف سيكون هنالك سالم لمن اراد السالمح واالن وبوجود   

 
 

.صياغة مسودة الدستور االسرائيلي والفلسطيني  
  
  

 العمل ر جذوسيؤدي عرض الكونغرس بضم اسرائيل وفلسطين آوالیتين الى وضع حرآات        
اال ان بعضا من هذا العمل الشاق سيتطلب من . االجتماعي لخطة النجمتين على عجلة السرعة

یكون عمال  لن فدمج التقاليد القانونية المختلفة. خبراء القانون العمل بهدوء داخل المكتبات الكبيرة
ستور في  صياغة مسودة الدتمامورغم ذلك فهنالك عدة عوامل تصب في مصلحة جهود ا. سهال

:الوقت المحدد وهي  
 

.لقد انجز االسرائليون والفلسطينيون بالفعل الكثير من العمل لصياغة مسودة دستورهما الوطني*   
 

تحظى جميع الدساتير الحدیثة بالكثير من االمور المشترآة بسبب عالمية مبادئ حقوق االنسان * 
).عدم التمييز(والمساواة تحت القانون ) العدل(مثل المحاآمة العادلة   

 
. نموذجا تستند على الدستور الحالي للوالیات الخمسين یمكن اخذها بعين االعتبار50هنالك *   

 
 باالضافة الى اساتذة القانون في الجامعات ممتازون، هنالك علماء قانون اسرائليون وفلسطينيون*

.شرفون للمساعدة في اعداد الدستورتاالمریكية الذین سي  
 

ن بالتاآيد في تقدیم يمحامين الدوليين ونقابة المحاميين االمریكيين ستكونان آریمتان نقابة ال*
.النصيحة والتوجيه  

 
والدليل على ذلك . رغم ذلك ، لن یكون من السهل فصل الدین عن الحكومة في فلسطين واسرائيل

. عام200ان مزج الدین في الحكومة آان من القضایا الساخنة في امریكا قبل   
 

قد بدات امریكا حياتها الدستوریة آمالذ امن للمسيحيين النشطاء الذین اضطهدوا في اوروبا    ف    
ولم یكن مفاجئا ان تغرس المسيحية مبكرا في الحياة . لسبب معتقداتهم الدینية الغير تقليدیة

. الملحدین ذات قدرة احتمال قليلة على  ووحتى هذا اليوم فان امریكا هي امة تخشى اهللا. االمریكية
وقد انجزت عمال جيدا على مدار السنين برسم الفصل الدستوري للكنيسة عن الدولة عبر مجموعة 

يعا في م ازدهر المسيحيون واليهود والمسلمون جالقوانين،وتحت تلك . ارشادات منطقية ومتوقعة
مجموعة من وهكذا فاذا آان باستطاعة دین ان یزدهر في البلد الذي اسس بدایة ليكون . امریكا
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ولن یستطيع علماء .  فانه باالمكان ان ینجح ایضا في اسرائيل وفلسطينالمسيحية،المستعمرات 
افضل من القيام ببساطة بتكرار التعدیل االول  الدستور االسرائليين والفلسطينيين من عمل شيئ

.للدستور االمریكي والقاضي بمنح ضمانات للحریة الدینية داخل دستورهم الجدید  
 

والسؤال االن هو هل . ان الصفات الخاصة آثيرا ما تجعل االشياء المجردة اآثر وضوحا         
یجب على دساتير الوالیات فصل الكنيسة عن الدولة بشكل خاص؟ الجواب ال ، الن الدستور 

 لكن. درالي االمریكي آان قد قام بذلك سابقا وقد تم ترجمة ذلك آي ینطبق على جميع الوالیاتيالف
 الن ، االسالم؟ الجواب الوهل تستطيع دساتير الوالیتين الجدیدتين من توفير دور خاص لليهودیة ا

وحقيقة ان رسالة اهللا عظيمة بما فيه . ذلك سيعني استخدام سلطة والیة علمانية لتشجيع دین معين
!.الكفایة بشكل ال یدعها تحتاج الى مساعدة بيروقراطية من قبل حكومة بشریة   

. بامكان تلك الدساتير اعالن یوم الجمعة او یوم السبت آعطلة رسمية في جميع انحاء امریكا؟ هل 
الن ذلك االمر یتعلق بمسالة مدنية مالئمة للمجتمعات ذات االغلبية المسلمة او . الجواب نعم
. اليهودیة  

. بع بامكانهم ذلك هل بامكان الدساتير السماح لالطفال بالذهاب الى المدرسة التي یختارونها؟ بالط
مادام.  الجواب نعم  وهل یمكن دفع اقساط تلك المدارس عن طریق الضرائب التي ندفعها للحكومة؟  

.بطریقة غير تمييزیةیتم   
 
 

سيكون هنالك الكثير من فرص المناقشة ما بين معدي مسودة الدستور االسرائيلي        
وبالفعل باالمكان تخيل ازدحام الجسر . عالقةوالفلسطيني وبين لجان الكونغرس االمریكي ذات ال
 ستعمل تلك المناقشات الثنائية وخالل  حيث.الجوي ما بين واشنطن والقدس خالل تلك المناقشات

.اقل من سنة على تمكين التفاصيل الدستوریة من اشاعة الرضا المتبادل لكل طرف  
 
 

. ضبط االمور والموافقةالشعبي،القبول   
 
 

 ردودا من اسرائيل وفلسطين واالمم ىول الزمني یجب على الكونغرس ان یتلقحسب الجد      
وسيتضمن الرد االسرائيلي والفلسطيني . المتحدة بعد مرور عام من توجيه الكونغرس الدعوة لهم

 ودليل على موافقة الشعب على االنضمام مثل االصوات التشریعية ،الدساتير المقترحة لوالیتيهما
. الحزبية الشعبية او االستفتاء الوطنيمراتاصوات المؤتاو   

 مهلة سنة واحدة تؤآده الحقيقة التي مفادها ان آتابه وتوقيع الدستور م ان العقالنية في اعطائه
فال . 1787 شهور وقد تم ذلك خالل مرحلة بطيئة في صيف عام 3االمریكي استغرقت اقل من 

حتى ان . الفلسطيني وقتا اطول من ذلكینبغي ان یستغرق اعداد الدستورین االسرائيلي و
االنتخابات االسرائيلية ال تدوم اآثر من شهرین ، لذا فان ذلك ایضا ینبغي ان یكون آافيا الجراء 

ومابين جهود اعداد مسودة الدستور واجراء االستفتاء سيكون هنالك نقاش تشریعي . االستفتاء
ها في غضون اشهر قليلة خالل تصویت  ینبغي ان تصل هذه العملية اوج،ذهنيا. وطني شدید

 يالكنيست والمجلس الوطني الفلسطيني لصالح االنضمام الى الوالیات المتحدة تحت دستور
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 یمكن لذلك التصویت ایضا ان یدعو الى اجراء استفتاء وطني لضمان الدعم و.والیتيهما المقترح
.الشعبي لهذا القرار  

 
 
 

 اشهر 4 – 2 تخصيص فترة من د مسودة الدستور، و اشهر العدا4 – 2 ان تخصيص فترة من 
 اشهر الجراء االستفتاء الشعبي سيسمح لكل من اسرائيل وفلسطين 4 – 2للعمل التشریعي وفترة 

42.هلقيهم للدعوة االمریكيتاتخاذ القرار االیجابي في غضون سنة واحدة من   
 
 

جذور العمل  ستكون حرآة ملةالسنة الكامن المهم ان نضع في االعتبار انه وخالل         
وستعمل هذه الحرآة في آل جانب وبشكل متوازي بينما .  لخطة النجمتين فعالة جدااالجتماعي

جذور وستنتج مجموعات . تواصل الحكومة االسرائيلية والفلسطينية اجراءاتها بتسلسلية اآثر
 مع آل حزب اوسيعملو.  مسودة الدستوریين آي یاخذها الخبراء بعين االعتبارالعمل االجتماعي

. سياسي وآل جماعة سياسية ليجمعوا دعمهم مقدما قبل اجراء النقاشات التشریعية القادمة
وستعمل فيالق المتطوعين على التحضير لالستفتاء عبر جهود التثقيف المتكرر من شخص الى 

ت دوليا قبل وسيكون هذا استمراریة لجهودهم التي بدا. وهكذا...8 الى 4 الى 2شخص حسب نظام 
. الى اصدار دعوة الكونغرس لهم لالنضمامتسنة من ذلك والتي قاد  

 
 

ویمكن ان یستغرق . یجب على الدبلوماسيين ایضا ان یكونوا نشطاء خالل سنة الدعوة      
ولن یكون هذا بالقرار . استصدار قرار من االمم المتحدة فترة تتراوح من عدة ایام الى عدة سنوات

 سيحل محل القرارات التي اصدرتها االمم المتحدة والمتعلقة بالسالم في االراضي العادي آونه
) بيكاف(ولن یكون عادیا ایضا انشاء .  سنة مضت50االسرائيلية والفلسطينية خالل اآثر من 

 للمطالبة بتعویضات ا لكن ليكون صندوق، ولتعمل على غرار صندوق ضحایا مرآز التجارة العالمي
ومع ذلك فاذا آان هنالك أي سبب یستحق قمة اولویات اهتمام . 1950لما قبل عام الفلسطينيين 

وبال شك یمكن تبني قرار شامل في اقل من ): بيكاف(االمم المتحدة على االطالق فسيكون بانشاء 
. سنة عبر الدعم الدبلوماسي من الدول العربية واالوربية باالضافة الى القيادة االمریكية  

ان هذا هو ما یرغبون به ، عندها . مثلوا اسرائيل وفلسطين لدى االمم المتحدة بصراحةفاذا اعلن م
.ینبغي على الممثلين العرب واالوربيين واالمریكيين الشعور بالواجب الملزم ليلعبوا دورهم  

قد یظهر في حال وصول مسودة الدستور او وصول قرار االمم المتحدة قضایا على السطح لم تتم 
فماذا ینبغي على الكونغرس عمله في هذه .  بشكل مرضي في الدعوة االصلية للكونغرسمعالجتها

 الحالة ؟ وآيف ستتولى خطة النجمتين قضایا اللحظة االخيرة؟
یجب على الكونغرس ان یكون مرنا في ادخال لغة اضافية على قانونه التشریعي النهائي الخاص 

على سبيل . المبادئ االساسية لخطة النجمتين وضمن ،بالوالیات آي یستوعب الظروف الخاصة
                                                           

 اشهر للقبول بدعوة 6 لقد استغرقت عملية التصویت في تكساس، خالل ایام الحصان والعربة، -42
وقد استغرقت . الكونغرس االمریكي لها باالنضمام آوالیة امریكية عوضا عن جمهوریتها المستقلة

لدعوة لها ولغایة منحها االنضمام الى امریكا بعد وفائها بالشروط عملية االنضمام برمتها منذ توجيه ا
 )1845 آانون الثاني 29 وحتى 1845 اذار 1من (اقل من سنة واحدة 
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 قد یكون ضروریا السماح 43. قد یكون هنالك سبب جيد لتعدیل عدد تاشيرات حق العودة،المثال
 رغم ان ذلك یجب ان یتم التعامل معه ،1967ببعض التغييرات الطفيفة على حدود ما قبل عام 

وهو شيئ لم یعد ذا صلة االن . لحدودحن مستمر على اا یؤدي الى تش انبحرص آبير آونه یمكن
. ليصبحا جزءا من وحدة واحدةهمابعد انضمام  

 
 

قت و فعلى سبيل المثال، في الاالنضمام،قد یكون مفيدا ایضا تزیيت العربة التي اطلق منها          
ات  على تولي االمر في مطالب44الذي انضمت به آاليفورنيا الى الوالیات المتحدة، وافق الكونغرس 
ى منح الجنسية االمریكية الي لالسكان ضد الحكم الذي هيمن عليهم سابقا وهو المكسيك ووافق ع

.مكسيكي یسكن في تلك الوالیات  
 ان ضروریا، اذا اعتبر ذلك االنضمام، قد یضيف الكونغرس الى قانون ما،وباسلوب مشابه نوعا 

 لمواطنيها 1950 مطالبات ما قبل عام الوالیات المتحدة ستاخذ على عاتقها المسؤولية القانونية
.الجدد ضد اسرائيل او فلسطين  

 
 

 یمكن التنفيذ خالل سنتين
 
 

جذور  مجموعات ىبتشكيل اولو .ان سنتين من الزمن هو وقت آاف لتنفيذ خطة النجمتين        
ا بخطة ة النجمتين منذ اليوم االول لها، ینبغي ان یكون هنالك وعيا عالميخطلالعمل االجتماعي 

. وسيسمع العدید من الناس عنها من خالل جار او صدیق.  اشهر تقریبا6النجمتين في غضون 
.وسيسمع آل شخص عنها عن طریق وسائل االعالم  

بعد ستة اشهر او نحوها، سيكون هنالك ما یكفي من الدعم الجماهيري الحاسم لوضع خطة و
ومن هذه النقطة فان ستة اشهر . ة والدوليةالنجمتين على االجندة الدینية والتجاریة والحكومي

اخرى من المناقشات ستمكن من عقد اجماع راي ایجابي في اسرائيل وفلسطين والوالیات المتحدة 
وسيكون االجماع على ان خطة النجمتين هي . باالضافة الى العالم االسالمي واالتحاد االوروبي

.طریق منطقي وعادل وافضل من غيره وینبغي اتباعه  

                                                           
ن والفلسطينين یریدون معرفة انه يقد تكون تلك قضية نظریة النه بالرغم من ان االسرائلي -43

ن الحقيقة تظهر تواضع معدل الهجرة الى اال ا. بامكانهم الترحيب بابناء جلدتهم في اراضيهم
اال ان معدل الهجرة یبقى . وبالطبع یمكن لتلك النسبة ان تتغير بعد االنضمام الى امریكا. اراضيهم

 ادى ذلك الى زیادة نسبة السكان 1845وآانه وعالمة ثابتة، فعندما انضمت تكساس الى امریكا عام 
 وقد ادى انضمام والیات .مالیين شخص هذه االیام 3والذي تقدر ب % 1 بما یقارب هاالمریكي

.  الى زیادة عدد السكان بنفس النسبةالسابقة)1850(اخرى بعد تكساس مثل آاليفورنيا ونيو مكسيكو   
 

المثير في . 1850 تم ذلك في معاهدة جوادلوب هيدالغو النهاء الحرب المكسيكية االمریكية عام – 44
 دعم جهود الحرب وقد هو منذي دایفيد ثوریو لدفع الضرائب  رفض ه یكونالموضوع هو انه قد

عام " العصيان المدني"ادى به ذلك الى دخول السجن ليلة واحدة والى اعداد مسودة مقالته الشهيرة 
.، وهي نص ابداعي لحرآات المستقبل السلمية والتي قادها مارتن لوثرآنغ والمهاتما غاندي1449  
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ومن هنا فان االمر ببساطة هو ایجاد اللحظة والمكان المناسبين لكي یعلن الرئيس االمریكي       

وبهذا تكون قد اآتملت سنة واحدة من . هذا الحل ویطلب من الكونغرس اصدار الدعوة رسميا
.السنتين الالزمتين لتنفيذ خطة النجمتين  

 
وآما ذآرت اعاله . العداد مسودة القرار وتبنيهلن یحتاج الكونغرس الآثر من شهر او نحو ذلك و

 بالنسبة و. االمم المتحدة اتمام دورهم في غضون سنة واحدة وبامكان االسرائليين والفلسطينيين
السرائيل وفلسطين فسوف یقضيان السنة في تطویر دستور والیتيهما، او المناقشة مابين الحكومة 

. العدیدة لتنفيد خطة النجمتين واجراء االستفتاء الوطنيوقطاعات السلطة الرئيسية حول التفاصيل 
. وهكذا وفي غضون سنتين یمكن تحقيق سالم عادل ونبيل وذا مستقبل واعد في الشرق االوسط

! للعمل على تحقيق خطة النجمتين االنجهفكيف لنا ان ال نوقف ما نفعله ونت  
 

 
فيمكن .  ميئوس منه اصبح االن مفعما باالمل ان آل ما بدا على انهالموجز،عبر هذا الكتاب        
آل ذلك سيتحقق عبر . وتحقيق االمن وضمان النمو االقتصادي،  وارجاع الالجئيناالخطاء،تعدیل 

.والیة اسرائيل وفلسطين االمریكيتين  
فالحقيقة تنمو . ان قوة ارادتنا الجماعية هي اساس ضروري ان لم یكن آافيا، لتحقيق هذا الحدث

.زرعه ارادتنا تن مام  
 
 

 – االسرائيلية هلقد استعرضنا عبر هذه الفصول العشرة من الكتاب الطبيعة الكاملة للمشكل     
. الفلسطينية وبدون ان نتجاهل أي مظهر من مظاهر تلك المشكلة  

ال توجد خزانة آبيرة بما فيه الكفایة وال حتى المستقبل نفسه، الستيعاب مشكلة القدس ف
لذا فلقد قمنا . ت المتستفزة ومالیين من الالجئين وذآریات الجراح التي ال تعوضوالبانتوستانا

.خالل هذه الفصول العشرة بشرح الحل القوي والوحيد بالفعل حال بال قضایا مستعصية  
 

      
 یبدد آل طریق مسدود ویزیل وفلسطينية،ان هذا الحل المتمثل بوالیتين امریكيتين اسرائيلية      

ان هذا الحل یوفر العدالة الحقيقية .  واالتجاه الغير معلوم لخارطة طریق السالم القدیمةالعوائق
 والسالم الحقيقي لهؤالء الذین العمل،لهؤالء المظلومين والفرصة الحقيقية لهؤالء العاطلين عن 

؟زمنة بدال من اصدار حلول مزمنةماليس من االفضل حل القضایا ال. یعيشون في خطر  
 

    
لقوي البنيان الذي یحل مشكلة من آان اان خطة النجمتين للسالم تحل القضایا المزمنة آالبيت        

وهكذا . فكل حل اخر هو مثل بيت من الورق معرض لخطر االنهيار دائما. بيته ضعيفا مدى الحياة
ادات  مواجهة االنتقعبرفان خطة النجمتين وقفت شامخة عندما اختبرناها في فصول هذا الكتاب 

فخطة النجمتين تساعد الدیانات العظيمة عبر توفير السالم . والهموم المحتملة لكل االمور االساسية
وهي تسمح لالمریكيين والعرب . واالخوة وحریة العبادة في اآثر االماآن قدسية لتلك الدیانات

                                                           
ء بمحل یجعل الهدم يمذهب یقول بان االحوال في المجتمع هي من الس: العدمية او النهلستية*   

 .مرغوبا فيه لذاته وبمعزل عن أي برنامج انشائي
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ربة االرهاب مكن حكوماتهم لمحاتو ایضا . واالوربيين للتمتع بفرصة السالم في الشرق االوسط
.یجري في الظل الذي ال یتاثر بنقاش حول سياسات الشرق االوسط)* النهلستي(العدمي   

. ان خطة النجمتين یمكنها تحمل نفاقاتها وهي قادرة على الصمود سياسيا وواضحة المعالم عالميا  
 
 

 في هة خيربالنسبة لالمم المتحدة فان خطة النجمتين تمنحها فرصة فریدة لتحقيق نتيج        
 بلعبها الدور المنظم لمطالبات و.مسعاها نحو السالم الذي استغرقها عقودا طویلة وشاقة

التعویضات من خالل اولى اعمالها في الشرق االوسط فان االمم المتحدة تظهر القاعدة المهمة 
ضي واالآثر اهمية من ذلك هو انه بقبولها لخطة النجمتين للسالم آحل مر. لتحمل المسؤولية

لعشرات القوانين التي اصدرتها في هذا الشان فان االمم المتحدة تساعد على شحن االحترام الجدید 
.للقانون الدولي  

 
 

 الصوت الحقيقي للناس يهجذور العمل االجتماعي فحرآات . ان آل شيء جدید یبدا مع الناس     
.ي حياتهملذا فلندع الصغار والكبار یفكرون ف. في القرن الواحد والعشرین  

  ما هو الشيئ الذي ساهمت به ویحظى باهمية تاریخية؟اسال نفسك،
  آيف ساعدت في تغيير العالم ليصبح مكانا افضل؟

 احملها .تين للسالم ولوح بها عالياماحمل رایة مكتوب عليها نج . هنا اقدم لكم آيف وماذا تعملون
اجعل هذا السالم العادل .  االجتماعيةاجعل من هذه الحرآة االجتماعية حرآتك. معك حيثما ذهبت

.اجعل من هذه القضية قضيتك انت.  لكا عادالمسال  
 
 

اعلم جيدا انه بينما تتحرك في حياتك فان عملك في خطة النجمتين للسالم سيبارك طریقك الى       
ياة الننا ال یمكن لنا ان نحصي مليارات االرواح التي ستنقذ حياتها عن طریق انقاذ ح. االبد

 عن طریق نزع سالح قنبلة  تحقق قياس الخير الذيیمكننا الف. االسرائيليين والفلسطينيين اليوم
وليس باستطاعتنا التخمين آمية الفرح الذي اطلقناه عبر . آبيرة موجودة على مفترق طرق الزمن

واء التقدیر ولن یكون باستطاعتنا ابدا احت. توصيل احفاد العصور القدیمة مع عمالقة التكنولوجيا
.نا بافعال غير انانية ازاء االفعال التي حدثت في بدایة االلفيةمالمخلص لاللفية بسبب قيا  

 
 

نحن الذین آان لدینا . فنحن رواد االلفية الشجعان االعضاء الملتزمون بخطة النجمتين للسالم      
لذا فنحن من . غامرة بالنجاحالبصيرة القران التاریخ بالمساواة واقران التقوى باالدب واقران الم

درآنا من خالل افقد. دفء الحكمة في وجوهنا وصفاء الروح في ارواحنامع یستطيع المواصلة 
فما هو المجد العظيم الذي تستطيع الحياة . افعالنا ان فكرة جدیدة شجاعة تقهر الف حكایة بالية

 تقدیمه اآثر من مجد الخير هذا؟
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)أ(ملحق   
 

 القرار المشترك للكونغرس األمریكي المتعلق بقبول )مسودة(نموذج 
.انضمام إسرائيل وفلسطين إلى الوالیات المتحدة األمریكية  

 
 

 قرر مجلسا الشيوخ والنواب المجتمعان في الكونغرس الموافقة على أن األراضي التي تقع -1
 أمریكيتين جدیدتين ضمن إسرائيل وفلسطين والتي تعود اليهما شرعيا یمكن تعدیلها إلى والیتين

تسميان والیة إسرائيل األمریكية و والیة فلسطين األمریكية و تكونان على شكل حكومتين 
.جمهوریتين ومعتمدتين من قبل شعبيهما وموافق عليهما من قبل حكومتيهما الحالية  

 
:التالية آما تقرر أیضا أن موافقة الكونغرس السابق ذآرها تمنح بناء على الظروف والضمانات -2  

 
یتم تشكيل الوالیتين المذآورتين وفقا للحدود التي آانت موجودة قبل حرب االیام الستة :     أوال

: وبالشروط التالية1967عام   
 

شكل فلسطين من تلك األراضي المعروفة بالضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ضمنها ت ت-        أ
 باإلضافة إلى 1967ة األردنية قبل حرب عام ذلك الجزء من القدس الذي آان خاضعا للسيطر

.المناطق الدولية في القدس الشرقية  
 

شكل إسرائيل من تلك األراضي التي آانت واقعة تحت السيطرة اإلسرائيلية قبل حرب ت ت-      ب
 التي احتلتها من األراضي بما في ضمنها المناطق المحرمة في القدس وباإلضافة إلى 1967عام 

.مرتفعات الجوالنسوریا في   
 

 تخضع جميع تلك الحدود للتعدیل عن طریق هذه الحكومة و ذلك فيما یتعلق بمسائل الحدود -      ج
.التي قد تنشا مع حكومات أخرى، بما في ضمنها تحدیدا مرتفعات الجوالن  

 
خرى لمنع إقامة نقاط تفتيش أو بوابات أو عوائق أ) إسرائيل و فلسطين( ال یحق ألي منهما-       د

.حریة تدفق الناس و التجارة بينهما  
 

یجب أن یتم إرسال الدستوریين مع إرفاق دليل تبنيهما من قبل شعب إسرائيل وشعب :    ثانيا
فلسطين إلى رئيس الوالیات المتحدة األمریكية ليتم عرضهما أمام الكونغرس التخاذ اإلجراء 

.اني عشر من تاریخ هذا القرارأو قبل اليوم األخير من الشهر الث/ النهائي في  
 

 إلى االتحاد، بكافة اتحتفظ الدولتان المذآورتان، إسرائيل وفلسطين، عند انضما مهم:   ثالثا
الموارد المالية والدیون والضرائب والرسوم من آل نوع والتي قد تعود اليهما أو یستحق عليهما 

دة عن جميع التحصينات والثكنات والبحریة دفعها أو یدینان بها وذلك بعد التنازل للوالیات المتح
لكات األخرى تمموالترسانات البحریة والطائرات والصواریخ واألسلحة والقوات الحربية وآافة ال

.والموارد المالية العائدة للدفاع العام  
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 على أساس احين انضمام الدولتين المذآورتين لالتحاد، یجب أن یكون انضما مهم:   رابعا

، 2010افة الوالیات األخرى، والى ان یحين اجراء التعداد السكاني العقدي في عام متساوي بك
یخصص لكل والیة منهما مقعدین في مجلس الشيوخ االمریكي ویخصص ثمانية مقاعد السرائيل 

 مقاعد لفلسطين في مجلس النواب وهذا التقسيم یعكس التقدیرات الحالية اربعةباالضافة الى 
.یة منهماللسكان في آل وال  

 
 على الكونغرس ان یتخذ قرارا عند انضمام الدولتين المذآورتين یزید فيه حجم مجلس :خامسا  

، ویزید ایضا حجم مجلس النواب ليصبح 447 مقعدا ليصبح اجمالي عدد المقاعد 12النواب ب 
تائج التي ستتم استنادا الى نوقسيم المجلس ت  اعادة وذلك الستيعاب2012 مقعدا في عام 450

.2010االحصاء في عام   
 

 بانضمام الدول السابق ذآرها الى االتحاد وللتاآيد على مسالة الجنسية وحق العودة، :سادسا  
  :بحق االقامة في الوالیة التي یختارونهامتمتعين یعتبر االشخاص التالي ذآرهم مواطنين امریكيين 

 
. اسرائيل او فلسطين حالياا مواطنو-    أ  
    
 في اسرائيل او فلسطين من بعد عام ، او من نسل اشخاص ولدوا،الشخاص الذین ولدوا ا- ب

. وال یتمتعوا هم وعائالتهم المباشرة بایة جنسية في الوقت الحالي1920  
   

 االشخاص الذین لدیهم اسبابا قهریة تجبرهم على العيش في اسرائيل او فلسطين بشكل دائم -  ج
 تتمتع باقامة قانونية طبقا لتاشيرة لم الشمل التي سيتم منحها باعداد  من آان له جذور عائلةمثل،

.آافية سنویا من خالل سفارات الوالیات المتحدة االمریكية في آافة انحاء العالم  
 

 تدفع الوالیات المتحدة مليار دوالر الى االمم المتحدة وذلك لغایة تنظيم وتنسيق القانون :سابعا  
انضمامهما الى الوالیات المتحدة وتبني االمم المتحدة عيد ائيل وفلسطين بالدولي المتعلق باسر
:التاليةلقرار یفي بالشروط   

 
 ان یعترف قرار االمم المتحدة بضم اسرائيل وفلسطين آوالیتين متساویتين داخل الوالیات -    أ

.ائيل وفلسطين اسرحدودالمتحدة على انه اتمام لقرارات االمم المتحدة السابقة والمتعلقة ب  
 

 مطالبات الفلسطينيين مع اصدار قوانين مؤثرة لتعيل ب ان یعين قرار االمم المتحدة هيئة لتصوی-ب
آنتيجة تخصيص مليار دوالر بانصاف بين آافة المطالبين المتحملين للخسائر التي تعرضوا لها 

ييرات الحدود حتى هدنة ها تغن بما في ضم،1948 لتقسيم االنتداب البریطاني لفلسطين عام مباشرة
.1949عام   

 
 لتسهيل عملية اندماج اسرائيل وفلسطين بالوالیات المتحدة بعيد قبولهم باالنضمام الى :ثامنا  

خذ على عاتقها تحمل المسؤولية القانونية لمطالبات أ یجب على الحكومة ان تاالمریكي،االتحاد 
 الحياة،فيما یتعلق بالحرمان الغير قانوني من المواطنين في أي من الوالیتين ضد الوالیة االخرى 

.1949الحریة او الملكية من بعد هدنة عام   
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 وبفعل تشریع ینفذ هذا القرار على قدم سابقا، عند االیفاء بالشروط وتنفيذ الضمانات المذآورة -3

شكالن تلتين ست یتقرر ضم الوالیتين الى الوالیات المتحدة والحاليا،المساواة مع الوالیات الموجودة 
 وبممثلين لهم في الكونغرس مناسبين، وبتوسع وحدود وفلسطين، السرائيل الحدود الحاليةمن 

.2012وآما هو مفصل اعاله حتى موعد اعادة تقسيم الممثلين في عام   
 

 یقرر ایضا دعوة رئيس الوالیات المتحدة لعرض هذا القرار المشترك للكونغرس على قادة -4
ن وان ینقل الى هؤالء القادة ان هذا القرار المشترك هو بمثابة دعوة من قبل اسرائيل وفلسطي

 و 51الشعب االمریكي الى الشعبين االسرائيلي والفلسطيني لالنضمام الى هذا االتحاد آوالیتين رقم 
52.  
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)ب(ملحق   

 
أي حدود ( متضمنة القدس بالتفصيل 1949خارطة هدنة رودس عام 

 والتي آانت تحت سيطرة 1967ارض إسرائيل وفلسطين قبل عام 
)األردن ومصر  
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)ج(ملحق   

 
.بعض الحقائق واالفتراضات  

 
 

 البند أمریكا إسرائيل فلسطين
 

السكان  مليون280  مليون6  مليون3

الشتات ×  مليون9  مليون5

لشتات في امریكاا ×  مليون6  الف250

 
  مليون3  مليون4,650

 
× 

الشتات في العالم
)بدون امریكا(

 
تریليون دوالر10  مليار دوالر100 × ناتج الدخل القومي 

 
 
 
*2  

 
 
*2  

 
 

*104  
 

عدد األعضاء في مجلس الشيوخ 
االمریكي

 
*4  *8  **447  

عدد األعضاء في مجلس النواب 
االمریكي

 
*6  *15  *550  

عدد أعضاء مقترعي الرئيس 
االمریكي

 
 

.2010رقم مقترح، سيتم تعدیله باالستناد إلى اإلحصاء السكاني العقدي في عام *   
 

.2012 عام 450رقم مقترح سيزداد ليصل إلى **   
 


