
  قصة البقرة والمعزى والدجاجة والذكاء التكتيكي والغباء االستراتيجي 

تروي األدبيات اإلسرائيلية أن رجال فقيرا اشتكى إلىى اىا ا الوشىوري فىب البلىد أن الو ى   

الذي يقط ه وع أسرته الكبيري وؤلى  وىن فرفىة وا ىدي س تتسىع لسىله وسىاله وىا ال ى  الو اسىا 

ات بقىري واجللسىا تشىارككل السىكنه فالى  الرجى ه و ىاد فىب ال ىد إلىى لسذه الوشكلة؟ فاجابه : هى

اا ا الوشوري يشكو ون جديده فقا  اا ا الوشوري : هات ول ى واجللسا تشارككل السىكنه 

وفل  الرج  وري ثا ية، ولك ه  اد فىب اليىول التىالب يقىو  إن الوزىع ا داد سىوااه فقىا  اىا ا 

لسىىا تشىىارككل السىىكنه وفلىى  الرجىى   لىىى الىىرفل وىىن الوشىىوري : هىىات دجاجىىة واياىىا سا واجل

زيقهه و اد بطبيلة ال ا  يقو  لاا ا الوشوري إن الوزىع أاىبال س يطىاوه وه ىا أشىار  ليىه 

بإخراج الدجاجة والاياان، ثل لوا جااه الرج  س قا يقو  إن الوزع ت سىن للىيال أشىار  ليىه 

لتخلص ون البقري، وساله بلد ذلى  : كيى  بالتخلص ون الول ىه وفب اليول الثالث أشار  ليه با

 تراكل اآلن؟ فقا  الرج  الاقير :   ن اآلن فب  ليل! 

روىى ا لىىدهاا   سىىا اللقليىىة التىىب وزىىلتسا اإلسىىرائيلية لىىد تاىىلال هىىذه القاىىة الاولكلوريىىة 

اا ا الوشوري، أو وثاس  لىى فالىة وبسىاطة الرجى  الاقيىر، أو ابتكىارا وىن ابتكىارات تىروي  

 يد ذكاؤهل  لى ذكاا القىرديه ولكىن إذا كىان اإلسىرائيلب اىا ا القىرار اليىول ي ىا أن بشر س ي

 او  دهاا اا ا الوشوري، وي ا أن يتخي  الالسىطي يين لىردي و ىدودي الىذكاا  يتاور  اسه

تجو   ليسل للبة إخزا سل لللى    ىن اللىالل بواسىطة إفىالو الولىابر، و شىرهل فىب وسىاك سل 

والتزييق  لى وليشىتسل بواسىطة  ب تطلق ال ار  لى واارو الودن والقرى،بواسطة الدبابات الت

ثل إذا فت ت الولابر وىن جديىد، وإذا أدخلىت الىدبابات إلىى  لطع سب  اللو  وكسا الر و أواوسل،

أن يبيلىىوا لىىوي  ولسىىل للرأسىىوالب  الوسىىتلورات التىىب أخرجىىت و سىىا، وإذا سىىوال لللوىىا  ثا يىىة

الذي يلىود ثو ىه إلىى الرأسىوالب اليسىودي،  سىب الالسىطي يون وىن اليسودي وقاب  رفي  الخب  

فىىر تسل بىى وا  الكىىابوط الواىىط ع كابوسىىسل الوقىىيل و ىىذ اث تىىين وخوسىىين سىى ة، و ىىدوا جىىالا 

الدبابات  ن الشوارع، بىديال للجىالا  ىن الىوطن وا تبىروا إ ىادي  قسىل فىب الوىرور بىين أوىاكن 

وكىىذا  8491سل ولىىراهل التىىب أخرجىىوا و سىىا  ىىال لجىىوئسل بىىديال  ىىن  قسىىل فىىب اللىىودي إلىىى وىىد 

الى.هه إذا تىوهل   قولسل فب التلىوي  والقىدط والويىاه واألرازىب ولىرارات الشىر ية الدوليىةهه

اإلسرائيليون ذل  فإ ه ال باا اسسىتراتيجب الوشىاوع بىذكاا تكتيكىب يشىبه ذكىاا التىاجر ال شىا  

ري باألسلار التب ي ددها ب اسه، دون أن ياكر الذي ي ت ل ا اراده بالسوو وبال بائن ليبيع ويشت

 أن شطاري ال   والتطاي  فب الكي  والوي ان تؤدي بالتاجر ال شا  إلى اإلفالطه 

وىىىن الوااوزىىىين اإلسىىىرائيليين  ىىىين  وىىىن ه ىىىا رالشىىىطاري الووهووىىىةو التىىىب ت زىىىال وت ىىى   

القطىاع، و فيىىر يشىترطون أن يىدفع الالسىطي يون شىيئا  فيىر فىتال كى  طريىق فىب الزىاة أو فىب 

إرجاع ك  دبابة إلى وسجلسا و فيىر التولى   ىن افتيىا  األ ىرار والىتالع األشىجار وردل اآلبىار 

وثىيال لىه كسىذا الىذي  رفىل هىو  وىا شىاهدوه وىن لبى  وتخريا الديار الذي لل يشسد الالسىطي يون

 بارا ه   سد الوخرا الج ار ج را  اسفتياست السا ب إلى إ ادي ا تخابه إيسود شسدوه فب

 سب اإلسىرائيليون أ سىل يطىالبون و ىذ أواسىط القىرن الوازىب بالتسىوية السياسىية والاىلال  

 والسالل وع الالسطي يين ووع الو يط اللربب واإلسالوب الذي  ر وا أ اسسل وسطه   ويه 

ووىىع أ  ىىا  ىىذكر أن ر يىى  اإلسىىرائيليين الىىذين رفلىىوا وطلىىا الاىىلال والسىىالل وىىع اللىىرا هىىل  

لىىذين  راىىوا  لىىى ت ويىىد كيىىا سل بالزىىوا ات اللسىىكرية الوتا ىىة وفيىىر الوتا ىىة، بىىداا أ اسىىسل ا

والجوية وا تساا بالق اب  الذرية و اللات الت ال  ال ربب وىع الوسيىات  والب رية بالقوات البرية



أ سىل  الوت ديه فير أ سل كا وا يلرفون ب كل افتاابسل وط ا وتشريدهل شلبا أايال فىب الو طقىة

إسالوب واسع يستطيع أن يوتص ألى  زىربة، فىب  ىين  ا  لى أ اسسل  داوي و يط  رببأثارو

أن إسرائي  لن تستطيع البقاا إذا ه وت ه يوة وا دي، فس يوتسا األولىى هىب ه يوتسىا األخيىريه 

ولوا كان ون الوست ي  و طقيا ت اين أي كيان ون الس يوة وري فب تاريخه فقىد ا طىوى أولئى  

هىب  قىد التسىوية  س تقاد بان الزىوا ة الكبىرى لبقىاا إسىرائي   لىى الخريطىةالوؤسسون  لى ا

والواال ة وع البيئىة الو يطىة بسىاه ولسى ا ب اجىة لالسىتدس  بالولىائع ل ثبىت أن إسىرائي  كا ىت 

 وراا ك  ت ر  أوريكب وأوروبب أراد  قد تسوية بي سا وبين اللراه 

ا وا  اسسىتراتيجيين  ىن جىداري، لىل تسىتطع إس أن هذه ال فري التب ي طبق  لى أا ابس 

ون  ا ية والتذاكب التكتيكب ون  ا ية أخرىه فكلوا تقادل اللسىد  الاوود بقوي أوال  وا ع الطوع

 لى اس تال  تلافوت شسوي التول  والطوع لدى فاابب األر  الجديدي الىذين ا تىادوا ا تيىادا 

إ ادتسا سلوا إلى أا ابسا أالا فااىلا فىب  إليسا كا سا بل  ووتلكاتسل، فااب ت أن ي فروا

 اوسىىسله وي طبىىق هىىذا  لىىى رجىىا  السياسىىة كوىىا ي طبىىق  لىىى جوسىىرات الوسىىتوط ينه وكلوىىا 

تواىىلت  كووىىة إسىىرائيلية إلىىى اتاىىاو وىىع الجا ىىا الالسىىطي ب ولوسىىت تطلىىع الالسىىطي يين إلىىى 

ي يين وىا داوىوا رافبىين السالل راجلت  اسسا وتسائلة : لل س ترفع سلرها وتبخط سىلر الالسىط

فب الااقة هذه الرفبة كلسا؟ ولد  شا فب  اوط الكثير ون اإلسرائيليين اراع بىين  ىاولين : 

اس تقاد الو طقب والرؤية بليدي الودى بان الالال والسالل هو زوا ة وجودهل وسىتقبال،  أولسوا

الو الىة  وثا يسوىا إلى أا ابسا 8491وهو بالتالب يستاه  رد األرازب التب جرى ا تاللسا  ال 

الولووسة جراا تول  الوسا ات الو تابة، واستخدال الىذكاا والقىوي لل اىو  وىن الالسىطي يين 

 لىىى اىاقة رخياىىة إلىىى أبلىد  ىىد، ب يىث س يسىىتلوون إس وىىد سل السىك ية، وجىىردي وىىن واللىرا 

  أريافسا وزوا يسا ووجاستسا ال يويةه

ووع أن وؤسسب   ا اللو  هل أاى اا ال فىري اسسىتراتيجية األوائى  الىذين رفلىوا شىلار  

لية  لىى القىو  و ىذ الالال والتسوية و رال   الولقو  الوقبىو و كوىا دأبىت دار اإلذا ىة اإلسىرائي

شىسية ووطىاوع جوا ىات  8491فون الواارلات أن   ا اللو  هو الذي فتال بلد  را  8491

الوستوط ين ب  اوة ال اخال كو  لالسىتيالا  لىى أرازىب الزىاة وإلاوىة الوسىتلورات الجديىدي 

 فولسىىا، وكلوىىا كىىان يىى داد ا خىىراط الج ىىراست السىىابقين فىىب ال يىىاي السياسىىية، ويتبىىارون فىىب

 وايىة الجوسىور وتىاوين  ىدود رالدولىةو وتوسىيع  استلرا  وواهبسل الاكرية التىب تت ىدث  ىن

وىىدى الوسىىتلورات وكسىىر أ ىى  اللىىرا، ا دادت فىىرص واىىولسل إلىىى سىىدي ال كىىل، واتسىىلت فىىب 

إسرائي  شىري ة ال ىاط الىذين ي فىرون إلىى الوسىتلورات بواىاسا جى اا س يتجى أ وىن ووتلكىات 

يسيا أن يا ا الود  جل الليكود ارتااع كبير فب  سبة الذين يتطرفىون الذين بذروهله وكان بد

فىىب أطوىىا سل ويتلاىىبون فىىب أ قىىادهله  تىىى بلىىب األوىىر بسىىاار اىىبرا وشىىاتيال الج ىىرا   ريئيىى  

شىىارون أن يقىىو  وىىؤخرا : إ ىىه إذا  جىىال فىىب الواىىو  إلىىى سىىدي ال كىىل فىىب اس تخابىىات القادوىىة 

اسىوه  بالوسىتوطن الىذي اشىتق وة، فلوا سىئ  : ووىا هىب؟ إذافسيكون وستلدا لتقديل ت ا ست وؤل

رشىارونو وىن اسىل  ائلتىه الروسىب ال قيقىب األاىلب شىراي برل يجيىا بلسجىة  اللبري التىوراتب

 جادي س ها لة : ساتر   ابلط وأري ا للالسطي يين دون أن أفكر فب ا تاللسوا!!!

اااه اسفتيا  والتخريا أوال فب  لر  أن بارا  رج   وليات  سكرية، واخت لقد أاب  ا 

تدوير لدرات الالسطي يين وباشريه أوا شارون فسو الذي ي فىر ل اسىه جىديا بواىاه اسىتراتيجب 

،   ىدوا كىان و يىر 8411وؤه  فب كليات ال راه فير أن استراتيجيته كوا  بر   سا فب  ىال 

طرتسا وىن الوتوسىط  را فب و اري و ا ل بىيجن، تتوثى  فىب وىد اهتوىال إسىرائي  ووسىا ب سىي



شرلاه أي أ ىه يريىد تىدوير لىدرات الالسىطي يين بطريىق فيىر وباشىر،  ىن طريىق   تى أف ا ستان

 روا سل وىن القىوى الوتلاطاىة أو ال لياىة ب كىل رابطىة القوويىة أو رابطىة اللقيىدي فىب اللىالوين 

التاريخيىىة  اللربىىب واإلسىىالوبه وهىىذه اسسىىتراتيجية الوج و ىىة تقىىول أاىىال  لىىى تجاهىى  ال قيقىىة

القائلىىة إن وىىن الوسىىت ي  لدولىىة وسوىىا بل ىىت وىىن القىىوي أن تقىىاول  اوىى  الىى ون و سىىو  الىىدو  

ون الوست ي   تى لرج  فب  بقرية  ابليون أن يتج ا وجىود  كىا فىب طريىق  األخرى، كوا كان

 أ الوهه 

لو ايىىدات سهه سهه لىىل  قتىىرا وىىن السىىالل ليىىد أ ولىىةه والسىىبا أن لىىادي إسىىرائي  فت ىىوا بىىاا ا 

وأثىىاروا لىىدى جوىىاهيرهل شىىسية اس دراد واسبىىتالع وال اىىو   لىىى  8491ا تبىىارا وىىن  ىىرا 

السىىالل بسىىلر بخىىط، أو  تىىى بالوجىىانه و شىىوا تلىى  الجوىىاهير بىىرور تلفىىيل الىىذات واسسىىتسا ة 

بىىاآلخر، وجللىىوا وىىا رددوه  لىىى سىىبي  الو ايىىدي والو ىىاوري اس تخابيىىة  قيىىدي بشىىلة لىىدى فئىىات 

ين الىىىدي يين والو ىىىاورين األوريكيىىى ين روهىىىب الائىىىات الوتطو ىىىة فالبىىىا لللىىىي  فىىىب الوتسوسىىى

 الوستلورات،  لى أو  أن ت فى باراتسا لقت  اللراوه 

أوا الخطة الوبيتة والسي اريو الوتاق  ليه بين بىارا  وشىارون وأشىباهسوا، وهىو سىي اريو  

 لى ت ايذهه إس أ ه  وس ش  ا لادراناسست  ا  والوذابال والتسجير ت ت ذريلة  الة ال را، فسو

، إذ ياىىبال الوسجىىرون الالسىىطي يون س قىىا وسىىابقا، 8491 ىىدوان  سىىيؤدي إلىىى وىىا أدى إليىىه

وولسل ك  لوى الرف  فب األوة، لوا د ل را شلبية جديدي تطوع الو طقة لوقتزياتساه ويبىدو 

   لىى و وى  الجىد، وإس : أن واش طن التب تلر  بواطن األوور فب إسرائي  تاخىذ هىذا اس توىا

 وا الذي دفلسا باألوط إلى ت ذير الر ايا األوريكيين ون السار إلى الو طقة؟! 

 

 : لقطات األسبوع

========= 

 تقو  لب إن ون وال ت  أن تشوه وجه وط ب؟ ألو  ل  إن ون واجبب أن أفقا  ي ي ه *
 لىى اسىتخداوسل؟ س  يا ون تخاطبسل باواافسل القذري  لى الوكشىو ، أأ ىت  قىا وجبىر  *

  ادو!

لا  إ سان  بد القدوط  لى لسان إ داهن : أ ا س أكذا ب  أتجوى ، ولياسىا  ليسىا فىإن   *
 بلزسن س ي ازلن، ب  يتجولنه 

ثبىىت بالوشىىاهدي أن لىىوات اس ىىتال  لىىل تىىردل  بىىار الويىىاه و سىىا، ولك سىىا  اىىرت  اىىرا   *
 تاتب لج ة ويتشي  لتتارج؟ ويقة لردل بيوت فيسا ثل إهالة التراا  ليساه وتى 

 سىىىكري وتىىىاجر ولىىىا؟ س تسىىىتقيله ولكىىىن يوكىىىن للرجىىى  أن يتىىىاجر باللسىىىكرية ردون أن   *
 يستطيع أن يلسكر بالتجاريوه 

س ف الوواط ون الذين أتيال لسل أن يتولاوا طويال  لى  واج  جي  اس ىتال  أن كثيىرا   *
رجىا  أ طىوان ل ىده ويال ىف أن جىي   ون الج ىود يتكلوىون بلسجىة لب ا يىةه يبىدو أ سىل وىن بقايىا

للىى ج بل ااىىر الوتلىىاولين اللىىرا اللىىاولين فىىب اىىاوفه فىىب  قىىاط  كلوىىا اسىىتطاع اس ىىتال  يلوىىد
 الوواجسة األولىه فالل اا فيسل بارد، ودوسل رخيصه 

 لوىىت أن أ ىىد الفرفىىاا بلىىث أل ىىد أاىى اا الوراكىى  اللليىىا ووىىن  اىىلوا  لىىى ورتبىىة   *
 رلية يقو  له فيسا : " وبرو  الدكتورايه  قبا  التوجيسب "هدكتوراي رواركة واطيةو ب

 را بائع فالف   اور الجيا أكثر ون وال  أر  أو ون  او  شساديه   *



الديوقراطية هب  كل الشلا  اسه ب اسه لاالال  اسهه أوا الديكتاتورية فسب  كىل الاىرد  *
ألليىة أو أخىرى بىداا بالوسيىات  و كل األلليةه ه  ون يىدل ب اليىول  لىى بلىد فىب اللىالل س ت كوىه

  الوت دي األوريكية؟
 



 


