رئيس األركان اإلسرائيلي الجديد وحصان طروادة
ذعر نظام يستوطن عظامه الخوف على الرغم من ترسانته النووية
موشيه يعلون هو اسم رئيس األركان الجديد الذي أفرزه المجتمع اإلسرائيلي خلفا لسللفه الوويلا األعللع
شاؤوا موفاز .ومن المعتاد حدوث مقارنة تلقائية بين الخلف والسلف للد كلا تيييلر يحلدث مللى ملرأ ملن
النلاس .وملا كلاد يعللون مللوا كبيللرا يفلتو فمله بليولى التعلريحات العللحفية حتلى لدم اللدليا مللى أن رئلليس
األركان السابق كان شخعا معتدال (!) بالقيلاس لللى خلفلهل اللذي يوللق أحكاملا ذات معلان وأبعلاد تقشلعر ل لا
األبدانل وال يمكن تفسيرها لال بين الرجا ينووي ملى مشامر خوف با ذملر وجلودي مميلق يفقلد معله الحلد
األدنى من الموضومية واالتزانل وهذا نوع من الذمر الذي ال يتمثا بالضرورة في رجفة تعيب عاحبه لد
سماع انفجار مفاجئ مثالل با في شعوره بينه ولو كان يملك القنبلة الذرية فإنه غير ادر ملى ضلمان بقائله.
فإذا أضفنا هذه الخعائص للى وبيعة نفس شارون المعقدة التي استيرب حتلى دافيلد بلن غوريلون فلي زمانله
مللد الكللذب الللداخا فللي تالفيف للا ونسلليج ال أي بعبللارة أخللر المخللاوف التللي تسلليور ملللى مراكللز أمعللاب ا
فتدفع ا للتعويض بواسوة اتخاذ رارات وخووات لجرامية ال تبدو معقولة بتاتا بمقياس العقا العادي والنفس
العاديةل ثم أضفنا الحعيلة من اجتماع هذين المسلؤولين اإلسلرائيليين المعتلوهين ملع ريني ملا فلي الواليلات
المتحدة :بوش ورامسفيلدل ألعبحت لدينا فكرة من وبيعة المرحلة القادمة التي يتحلتم ملينلا مواج ت لا دون
خداع للنفس ودون استكانة لحقن التخدير المتمثلة في جوالت الموفدين من بلنا للواليات المتحلدة والوافلدين
للينا من هناك.
المو ف اإلسرائيلي مبني ملى المو لف األمريكلي .والمو لف األمريكلي مسلتل م ملن المو لف اإلسلرائيلي.
وشارون عاحب القرار يستمع لللى ضلباو جيشله اللذين كلانوا يج لزون أفكلار (مشلروع سياسلي) يقلوم مللى
أساس (أرض مقابا زمن) ـ وفحواه انسحاب جيش االحتالا من أراض أميد احتالل لال وملن نقلاو اسلتيوانية
ضللئيلةل مقابللا اإل للالع مللن أي حللديث مللن التسللوية الشللاملة ـ فيللرد ملللي م بقوللله :لسللنا بحاجللة لالنفعللاا
وا تراح التنازالت .فاألفضا التوعا للى تفاهمات سرية مع األمريكيين .

ما يفعا المليو!:
ومعنى ذلك أن شارون ال ير حاجة بإسرائيا ألن تجشم نفس ا مشقة لوالق أية مبادرات سياسلية م ملا
كانت تاف لة وغيلر ملزملةل وأن ملي لا أن تمضلي فلي مخوو لا المرسلوم فلي علمت فتقتلا وتمعلن فلي القتلا
وتسجن وتمعن في االضو ادل وتعتذر أحيانا من مقتا المدنيين للداللة ملى موضوميت ال ولن يعجلز علانعو
األكاذيب المحترفون من لمداد الماكينة اإلمالمية الدولية بالوجبات التي تعور الفلسوينيين فلي علورة همل
متوحشين يعتدون ملى حضر مسالمينل ومع ذلك فإن العناية بعورة لسرائيا في الخارج ال تمثا تلك الدرجة
الحساسة التي كانت ل ا با أن يجئ م د بوش وتشيني ورامسفيلد ويعير لسان هؤالء ناوقا بشعار كا ما
يفعا المليو مليو .
سينعرف شارون ورئيس أركانه معلا لللى تنفيلذ برامج ملا المف وملة والمخبلورة والماثللة أمامنلا :القتلا
بعاروخ األباتشي .القتا بقذيفة ال ا ميركافا .القتلا بيلعلاب األوفلاا الملقلاة لليال فلي السلاحات الخلفيلة .القتلا
باألليام الموضومة ملى وريق تالميذ الملدارس .وأللف وسليلة أخلر  ..وسيواعلالن أيضلا بلرام االمتقلاا:
لرجللاا المنامللات الفلسللوينية الوونيللة واإلسللالمية واليمينيللة واليسللارية مللا دامللت ل للا مسللاهمات مقاومللةل
وسيحرعان مللى ليقلاع العقوبلات الجماميلة بلالمواونين الفلسلوينيين ال ملن أجلا ردم لم ملن ليلواء أبنلائ م
الفدائيين وحسب ولكن من أج ا دفع م للتفكيلر فلي ال جلرةل وسيسلتمران فلي نسلف مراكلز األملن الفلسلويني
التي يرجع م د بعض ا للى أيام االنتداب البريواني لكي ينسخوا من األذهلان وجلود أيلة مرجعيلة يلجلي النلاس
للي ا فيعبو المجاا مفتوحا للن ب والسلب والتاالم والفوضى العامة .كما سيمضيان دما في تلدمير المبلاني
الحضلللارية الفلسلللوينية األثريلللة ال لحرملللان سلللكان الملللدن الفلسلللوينية القديملللة وأحيلللاء القعلللبة ملللن المنعلللة
والحعانة وحسب ولنما لمسو معالم الوجود الفلسويني العريق في القدم واألعالة .وسليجد شلارون ويعللون

سببا دائما لالستمرار في ا تالع األشجارل ال إلفساح المجلاا أملام الرملاة اإلسلرائيليين ملن أبعلد ملد إلعلابة
الفلسللويني المسللت دف وحسللبل ولكللن أيضللا لتبللوير األراضللي وتس ل يا االسللتيالء ملي للا والحتكللار الزرامللة
احتكارا تاما لإلسرائيليين وإلفقار المزارع الفلسويني الحارس ملى األرض والمرافق ل لا .وسسلتمران أيضلا
وأيضا في ردم آبار المياهل ولغالق الورقل ومنلع التجلوال وسليكون ل ملا فلي كلا ملا يفعلالن أكثلر ملن غايلة
واحدة وهدف بعيد.

انسجام السفاحين:
ويبدو من موالعة أ واا رئيس األركان الحالي يعلون أنه سيشكا مع رئيس الوزراء الحالي شارون ثنائيا
سفاحا هو األشد انسجاما منذ مولد لسرائيا بواسوة المذابو .وفيما يلي مينات من أ واا يعللون التلي نشلرت
في العلحف العبريلة والتلي تعولي فكلرة للجميلع ملن نلوع الفكلر اللذي يبدمله هلذا الرميلا اإلسلرائيلي ونلوع
التوورات المقبلة ملى يديه ويدي أسياده:
ـ تشخيعي الم ني أن الفلسوينيين خور وجودي وااهرة سروانية .
هذا هو الذمر الذي أشرنا لليه :ل سرائيا تملك نابا ذرية بعدد الملدن العربيلة الرئيسلية كل لا .وتمللك
أفضللا تسللليو فللي الشللرق األوسللو واأل عللى أيضللا .وتملللك الجلليش األمريكللي نفسلله .ومللا زاا يعلللون يللر
الفلسوينيين خولرا مللى وجلود لسلرائيال ملع أن لم ال يملكلون لال أجسلادهم يجعللون ملن لحم لا ودم لا مبلوة
التفجير!
ـ " هناك مختلف أنواع الدواء للسرطان منها البتر ومنها العالج الكيماوي .وحاليا أستخدم العالج الكيماوي".
لذا كان عف و تا أربعة من أسرة ال جين نائمين تحت شجر التين في الشيخ مجلينل وبعدهم مقتا
ثالثة من ركاب سيارة في ووباس باإلضافة للى وفلين ملى الرعيفل وغير هذا من الحاالت التي تشما فردا
واحدا أو فردين اثنينل وذلك كله حعيلة أ ا من أسلبوع واحلدل معلدودا للد اللدكتور يعللون مالجلا كيماويلال
فكيف سيكون البتر حسب الوب الع يوني؟
ـ أمربنا من استعدادنا لمنو الفلسوينيين دولة في حين أن م غير مستعدين لالمتراف بحقنا فلي الوجلود
هنا كدولة ي ودية .
كذب .فقيادة منامة التحرير امترفت بإسرائيا كتابيا منذ اتفاق أوسللو .ومشلروع الدوللة الفلسلوينية
ال أثر له حتى لو حبرا ملى ورقلبا وال أثر للحكم الذاتي المومود.
ـ " في عام  0222وضعت إسرائيل اقتراحا على الطاولة كان من المفروض أن يحل المشكلة وينـزل الفلسـطينيين عـن كاهلنـا

ولكن بقوا على ظهرنا متصلين بنا ويطعنوننا" .

منوق مقلوب! من هو المقيم في وونه ومن هو القادم الذي ا تحم مليه البيت؟ ملن هلو اللذي امتولى
ا ر من؟
ـ مرفات ير أوسلو كحعان وروادة يمكن الفلسوينيين من الدخوا للى البالد .وأحلداث أيللوا 0222
كانت لحاة الخروج من بون الحعان.
تشبيه أوسلو بحعان وروادة شيء من تعاليم نتنياهو .ومن الواضو أن يعلون العسكري من الدرجة
الثالثة مفتون بنتنياهو السياسي من الدرجة الثانية في لسرائيا.
هذه نماذجل مجرد نماذجل من أفكار رئليس أركلان جليش فلي دوللة يلذكرها المعلقلون بلالقوا :لذا كلان ملن
المعتاد أن يكون للدولة جيش فإن األمر في لسرائيا ملى النقيض :لن ا جيش له دولة!!.
ومثا هذه األفكار التي يحمل ا مثا هؤالء الرجاا ال تدع مجاال للشك في أن المذبحة والترانسفير هلي فلي
عميم أرواح م وأف ام م .ألن م يقورون حقدا وكراهيةل ويعيشون ب ال يتيذون من ال ويحققلون ذوات لم ملن
خالل ا.

