
 مجيء شارون وتوسيع مدى الصراع الساخن

اإلسررفافي ررحياث رر جايبررليصم ررنياثعوررليابررلياث اامرر،ياثعمفصجرر ي صمررم  ي رراي ررا يمررلي

اثظاا فياثتحيتفا قيأزم ر ياثعر فيااث صرزيااثرورافياثر اتح يث احرمياا ر ييمرلي ورجا يظراا في

قريلياثترحيتعرجلياثت صجلياقرفاةيياثفرفيااثعرفني رحيتعرمياثفمري،ياصمجرليتاراياثتاحجرمميبرلياثاا

ي ج ممي يج يففياث مسي حيأاقمميأزميمتحليفجفيجااصحياليتااياألزممم.

ي  ماي رجرتملي حياثسجمس ياإلسفائجاج ي يجممفيي جحمميأ  ي: 

أليمؤسس ياث فلي حي سرفائج،يسرااةي رحيبحرا ياث مر،يأاي رحيبحرا ياثاجفرا  يتسرجفي األاثى 

ليثاموررمثعياث اجررمياثمتهررقيباجحررمي ررجليصمجرر لياثرررااياثمعررمفف ي ررحيورر لياثرررفاف.يا عررايأليا رررم

اثماقررفيمررلياثهاسرر ج ججليا ررراقحلياثصا فجرري يماقرريفياا رري ي ررجلياأل ررزاني:يف رريقياث ررا يي

ي.7691ااثت ياجض يا يقياثسيجم ييباىياألفاعيحياثم تا يبملي

ألياثصمحررافياإلسررفائجاحي مصمابرركيااليفررمليجفجرر ياثسررغليعررن كيعررنلي جررف يمررلي ااثثم جرر  

ف ي  يألياألصجرررم،ياثعرررم  يااثررررااياثمت وررر  ياثه مثررر يااثمت مسررر يااثم رررممفيي جك بمعرررمياث عررر

اتفبفبمي اليأليت ففياث فنيااجغتحميا حي رحياثاقرمي هسركيمسرفا  ي ففا جر ياث رفنيمرلي

 م ج يا مثف   ي حيا ستجغةيباىيأمغفحليمرلي م جر يأعرفا.ياثفرحي رفاياألمرافيبارىي رجرتحرمي

لييجصنيألي هتعيبجا  م افاحرلي صج اليباىياث فجر ياثا عج ياثتحيجتوففي حرميص را يا  رتغ،ي مثجرم

ثت هج ياثت اجمممياثا عج ياثتحيأس  مي ثجحل.يأممي  رضيمثرهرحياثمر لياإلسرفائجاج ياعرحا ي ع من

اث ررفنياثممعررج يمررلياثف ررمفيا مارر ي  تررممياثسررغليانلي اررجسيثحررليازلياثجسررمي ررجحلي ممسرر ي

اثمت رف جليااثورحمج  ياألمرفجفججلياث رم ثجليبرليم رممفامي ماجر ي رحييف ممس يأت م ياث معمممم

ي سفائج،.ي

سجرا،يقمئ،ي:ياثف حمياث فن.يا جحميقملياثهاس ج جاليملي م جتحلي  ماجمميتهصجفياقتر،يعر ي 

اإلسفائجاججلي:يا  ايقجمسي مس .ي مثر ييجعرلياث رفنيبارىياثهاسر ج ججلي راياث اثر ياإلسرفائجاج ي

حمياثمسا   يااث ييجرالي  ماجمميع ياإلسفائجاججليقا يقاجا يملياثهاس ج ججلي ف،يأسا تحمياقاات

 ج مرررمياتعررر مياثسرررا  ياثهاسررر ج ج ياثترررحي رررحي فامررر ياثهاسررر ج ججليماقرررفيا ثترررزالي مثسرررغلي

ااثمهماعممي ،ياا ستممت ي حي  اياثس ج،يباىياثف ليمليأليصا مياثمهماعمميثليتثمفي راا،ي

يهع،.س ليس ااميا يمفافيياث

  ايتاق  ميأليعمفاليقم لي اجسي حي ثايع ا يبلياثرمب يياثتحياع ف مي حياث ر ياألعجرفي 

ملياثزممل.ياف،يساةيممفليأايمتعج،يجمفليأليج  ايباىيج جك.يا ي  يأ كيسرج ما،يأليجتهرا ي

ليباىي مفااي حيتسصج،ياقمئلياثت فج،ي مثهاسر ج ججليألليتاراي  ج تركيامزاصركيأا لياأل ركيجفجر يأ

ل يا رحياثعرفائعياثترحيتورفاي رحياثعرااف ياقر يفعرفمي جع ليعحايياثعفائعياثتحيا تع تكيثم جرم

يبليأع اقحمي:ياثماميثا فن!ي

ثجررنميعررمفال..ياثج ررز،ياثمررامي ررمث فني ررر يظرر،ياثهاسرر ج جاليأ جررمةياظارراايم معرراجليق رر،ي 

ييا    م.م    ي جفجمسجليا    م ياق ،يم    يق ج يا    م ياق ،يم    يو فاياعمتجغ

ثجررنميعررمفالياثج رر أي مممفسرر ياسررتفاتجصج ياث ررفنياثتررحي يتسررتح فياثسررج فييباررىياث ررمثلي 

اث ف رررحيا ررري   ي ررر،يتمتررري ي ثرررىي جررريفاليا مفسررريتملياأ  م سرررتمل.ياثرررليجهاتررركياسرررتع الي ررر  ي

ليمررمي ا سررتفاتجصج ي اجارر ياثرر فا  ياثف رركي ررحياث مثررنيسجسررتن لياألمررفجفججليق رر،يأليجه رر،يا مث ررم

األمفجفجالي رحيبحر ي رااليا  رليمرمي  ارا ي رحيبحر ي راالياألني:يج ا راليمرلي سرفائج،ييسجه ،



اثتررزالياثحرر اة ياجرامرريالي مث مرر،ي ن هسررحليثررئغيعجزجرر ااياثاعررليت رجرر الي ررحياثم  ررر  ي سررني

يتهفجف ل.

لي  رر االيص جرر يباررىي   لي جرررم ياأل اياافتفررمنياثمرر ا عيعرر ياثعرر نياثهاسرر ج ح يمورر ا م

ثمتمث،ي سافجميااث فا يا جفال يسجؤ يي ثىي بم ييت  ئ ياثم  ر يااثرىيتاثجرقياثم افياثعفقحيا

اث غقرممياثتررحي سررصميم رر ي  ررضياثاقررمي ررجلياألق ررمفياثثغثرر  ياسررافيتصرر ي هسررحمي ررحيمااصحرر ي

عمفالياسجمسمتكيمع فيي ثىي عا،ياثوفا ياثسمعليمحمميفم مياث تجصر .ياسرتا قي حرمياثر ا،ي

ورفا يأمر ي نسرف ميعر ي سرفائج،ي  ر مميف عرمي سرفائج،ياثسرغلياألعفايا ف ايسج ا ياثوفا ي

ملياثهاس ج ججليأ ،ياث غ يباىياثف ليمليت مز تحلياثترحيثرليجر احرميعرمجف ليا يعرمجفيأمرتحل.ي

اج  ايألي صيمحي سفائج،يعامليافائحرمياثا جرممياثمت ر ي ي رحيت ججر ياثر ا،ياث ف جر يااإلسرغمج ي

اإلسرفائجاججلي رحياألا رملياثترحيب رفي  ي مثهاسر ج ججل يقر يأ رف  تىيانل ي ج مرميجصرفييا سرتهفا

ب حررمي ررحياألسرر ا ياثممعررحيماعررجكيفتسررمفيفئررجسي سررفائج،ي راثرركي لي سررفائج،ي فجورر يباررىي

يبغقمتحميمليموفيا يتفج يم م اييموفياا مميأب اؤ مي لياثهاس ج جالي ر .ي

مررمي يج ص رركيمررلياث رررمئقي رر اي ررايا ررليا ستعررفا يااثصحرر،ي مثم  ررر ياثرر ييجتصم رر،يفرر،ي 

ياألواج .ي

ااسررتهفا ياثهاسرر ج ججليا رر  لي اليترر ع،يمررليصم ررني ا،ياثم  ررر يفررمليسررحغليباررىي ررمفااي 

اث ييعا،ياث فنيااث مثلي عنلي ااجم .يأمميعمفالي غيجمف كيأليج ر يمرليأثرفيأ  مثركيأايأليجمرا ي

يباجحم.

عمف ياثسجمسحياثع  حياث ييا ت ليا م تفاضيألياأل ظم يفاحميأاي  عحميثليتت فا ي ملياث 

ي اجغلياا ترلي اجغليسافيجص ي فجركياثىيسم  ياثوفا ياثسمعل.ي

ي اجنميعمفال ياثجفليمميجفال.ي 

ي ،يأ ميز اليثإلبغل؟ي

ليباىياألق،؟يافرلي  فليجميتفاي س  ياثهاس ج ججلياث جليجستم الي ثىي عفييأع مفياا  ييجامجم

يأايثغاي عفام؟ س  ياث جلي يتهاتحلي عفتملي

 ي هررحيأبررمنياث ف رر يفررملياثعرر ني7691أظرليأ حررميبررم يي اسر ج ج يمتنوررا يم رر ي ف ر يبررملي 

اثغصئي يجو  يمميصفاياي يجو  يالياث مثليجمفليأليجمرفي رمثظالياثهرم حي جرفياثم ررا،ياثر يي

لي برم ييمراازجلياث رقيااث ر ،يااثم  رقياثترحيا را رم ليي ،ي مثهاس ج ججلي اليأليجه ،يعرجئم فأسرم

باىيبرن.يافم مي جئ ياألملياثمت  يياقفافاتحمي حياثصح ياثمنماث ي ،يجع فيثامرفةياثجراليأ حرمي

ليمرلياأل جراليثرم فيور م ياألع رمفيبارىي  امر يتازج ركيبارىياث جرمفاياثمت  عرجلياثرىي فم مي ابم

ياث  ، ياثم في ؤ ةيباىيت م جك.ي

م  ي ثاياث جليتاافثميأصجم،ياثهاس ج ججليبم ييا ستمم ي ثىي عفامياألع مف.ياثرليت ررفضي 

 رر  ياث ررم ييمررلياثررزمليأل حررميتارررميت  جرر يمسررتمفييمررلياأل رر اايااثم سررحيااثمغ ررلياثتررحيظرر،ي

ياثهاس ج جاليمم تحمياماعابحمياأ  مثحمياع مجم م.ي

اإلبرغليجر  نيأ فااياثفجرمح.ي رمإلبغليام ظليمميج مث ركياثمرفةيأايجسرتملي ثجركي رحياسرمئ،ي 

أور عي رحيبوررف ميعور مب  يجمافحرمياألقاجررمةيااثمتماثرالياجسرعفا حميإلصررفاةيبماجرممي سررج،ي



ام ظرليمرمي ررفأ يأاي سرتملي ثجركيب رمفييبرليع عرفاا يثا ررمئق.يأمرمي ثا رمثلياثثمثرايعمور  اثر مم 

ياث رمئقي هسحمي تظ،يأسجفييفااثجسيم فم ياإل غ .

لي  فرلياث  ج ر ياثعمور ياثمهتا ر ينثجرممياث ورا،يا يجعااي  األمفيمرلي ررمئقيتظحرفيأ جم رم

ل ثهحلي  ررضيمررميجصررفي ياف مررميسررمب ميباررىي باررىياألع ررمفيا عررف م ي تفررالي رر  ياثامررليعمهتم ررم

يتفاجلياث  سياثغزليثات  ؤامياثرم م .

جر ي  ر مميمليثملياث رجر ي   يتوفجعياثفئجسياألمفجفحياثص جر ي رااليبرليسجمسرتكياثعمفص 

قم،ي حيتوفجعيماصزي:يالياثسجمس ياثعمفصجر يثاا جرممي أبالي از ياث حمئحيباىيآ،يصاف.يآ  اا

لي اثمت  يي حيبح  يستفاليمتااع  .ياأعمفي حيا ترم يعم حيثفاج تالياث ييفمليآ  اايم حمفرم

تعر ،ي هسرحميعع يج   حيثاا جممياثمت  ييألي  ع يي حيم م فتكياألعجفيي جم،ياثرعج ياثهاس ج ج 

 إب ررمةياوررهمميث ررغايآ لياثعرر ان  .يا سررترفنيمررلي رر ايأليسجمسرر ياثا جررممياثمت رر يي ررحي

ل  يسرافيتعتارفيبرلياث حر ياثسرم قي رحي اثعف ياألاس يع حيثم ت ي رحيع ا حرمياثفئجسرج ي   رم

ف ي صرلياثمعرمف ع ييا    م ي  اي  صمزياثتساج .يااثثم ج   م جتجلي صفائجتجليباىياألق،ي:ياألاثى

ليأق،يامعمفف يأو ف.يامرلي ثراي رر يت ر اي ليا   مبم  حيمهماعممياث ف جلياثرم م .يا تاقلي مث م

مهمص ميتراني  اياثتاقل يا ثاي  اي  ثميت افامي فاممتجفج ي حياثم  رر  يأاي  اياتعر ياثرفئجسي

األمفجفحيماقفياإل برمليااثتفعرج يثاارا حياثورحجا حياثر ييعرف ي رحي  رغ يأ راا يا  تصرماي

لي رحي أللياثفئجسيف يثحليوم يا  جمز لياثم اقياثىي افي حيا  تعم مم ي اليج جليازجرفاليجحا جرم

ي   افتكياثص ج ي ي  ي مميفم مياألبم يياألف   ي  افييفاج تاليمليأق منياثاا ح.

مليثملياث رجر ياألعفاياثتحيامعميث ظ ي حياإلبرغليثرلياعتهرمي  فجرر ي فج ر ياثرليج ر ي 

ليثهحلياثفثجفيملياأل  ااياثممعرج يااثغ رر يثحمي ففييباى  ر جاي اثف ليمليفا حمي  اف ميمهتم م

باىيثسملي رمفااي عرفتكيور جه يع تجرف ياإلسرفائجاج ياثم مرافي ياأ عرىي ركي رحيمصمرليعرم ي

 مثرررم يياث سررففججليافؤسررمةيأصحررزييا سررتع مفامي  عررافيأفجئجرر،يعررمفالي ررحيازافيياث ررفني

ممي عفيباىيثسملي مفاايمليق ر،يامرلي  ر  ي هجركيت ر اي اعراحيياإلسفائجاج  يا ايأ ليمليف،

أ كيا سر نيمرليص رانيث  رمليثجفسرنياثرفأيياث رملياثعرمفصحيااإلسرفائجاحي بلياألمافياثتمثج يأا لي

لي:يا كيقففيعتهصجفياثاعل يبارىي ر يت  جرف ي تمحج اليثمميفملي حي جتكيأليجه اكي مثهاس ج ججل.يثم جم

 يأليجراقظياثمصتمرلياإلسرفائجاحيبارىيمرميج ت رف يظرم فيياسرتفعمةيا زبر يبمم اليمت مر اليأل ركيأفا

ثات مجفياث اتحي جم،يمميج ج ي مث اثر ياثورحجا ج ي رحي ظرف يمرليت رمظلياثت رففياإلسرغمحيا مراي

لي :يالي اثر فيياث سففج ياثموفج يامليأع مفياثففا ج ياثمتزاج ييإلسفائج،ي حياث يمثلياث ف ح.يثمثثرم

 ررفافي نمثررم،يجاسررحي جاررجليعسررمم ي مسمك! اأعرر م كيمررلياثجسررمفججلياثرر جليفأجرركيااسررتعهم كيم

لي ل ياثرىي جصس الي زب ياثت مجفياث اتحي حياثمصتملياإلسفائجاح.يفا  م ا كيسجس ىيعمليعمفالي   م

 اافييقمب يي فثمم ج يوحجا ج يمليممئي يبعايف جسميعا ثايثتحمجالي زنيمجفتسياياث رفن ي

اا ر ياث جم ج يباىيصمجلياثصفائلياثع جفيياثترحيجسرتازمحميا  ررغنيباىي  يت  جف  ياثعمملياثم

يباىيبماج ياثسغل.

 رر ايقاجرر،يمررليفثجررفيمررلي  ررااياثمفمعرره ياثعمورر ياثتررحيتسررف مياثررىياإلبغل.ا ررحيتفتسررني 

أ مج يف فايأل حميتت اقي واانياثفؤج يث ج مي عنلياثمستر ،ياثرفجن ياف مرمياث  جر .ي ر اي  ايف رمي

ي.يي هففي جحمم



ل.يا حيت  ايأقرفنيعرحةياثرىي  ج تركياثعمور ي  ليملي  ااياثمفمعه ي  رم ثليج في مفاايعجئم

  ج  يفص،يا  تجم مياثائجل.ا  لي حيزمليو  ي جكياثىيقم ياثسا  ي حي سرفائج،ياث رمليم ترم،ي

ياسهمح.

يثر ممياألس ا ي

 رفج يعع ظرليتم جميثايأليف،يمميج عفيمليع فيص ج يجرتفنيمرليمسرتاايمصمابر ي مسرلياث  
ل.ياتم جرميثرايأليفر،يفرغلي رحياث رر ياأل  رحي ليابف حي رم اث ر،ياثعمث   .ي حايع في  جاي رم

 حرايبارليات ارجلياأعرغ ي جفقىياثرىيمسرتاايفرغليأ مر ي   رافي رحيبفعركي ر  ياثمصمابر  
ل!ي يأجعم

 ررحي ف سررميجسررتصا اليا ررليفئررجسياثررازفاةياثسررم قي سرر نيا تهمبرركي  هررا يأ جرركي ررحيوررهرممي 
فجرر يف ررفا..ي فررليا ررليمسررؤا،ي ررحي غ  ررميأقررمليعررففتكياثتصمفجرر يا عرر،يبررمثلياثمرررما ميتصم

اثصم زيي  بليأ جك؟يأ يجست حيأاثئياياأل  يمة؟ياأاثئيايان مة؟ياممياثر يي  ارا يثارا لي ريتىي
يج س اايأ كيم جليثحلياألا   لياألقمف حلي ح  ياثمغججل؟ياأعجفالي:ي ثىيمتى؟

 مفجفررحي ررحياث ررزنياثصمحررافي.يا  ررجسيفاسيمرراا ليأمفجفررحي ررحي  ررفييفجسرر صفيمرراا ليأ
اليأم جتركيأليجرعرحيمرمي اث زنياث جمرفا ح.ياألا،يقم،ي   يترمب  يملياث م،يازجرفاليثاعمفصجر 

ت رحيملي جمتكي حيفج اتسي إسفائج،.يااثثم حيابتم يا رايم سرقياثسرغل يأليجرعرحي صمزاتركي
فجسرر صفيافاسي يجهسررر يقعررج يثا ئحمرررميي ررحي سررفائج،.يااعرررتغفياثررفأيي رررحيأمفجفررمي رررجل

ياثمعتفايإلسفائج،.
 ععأا،ياثرفق ي  صار   ..يا فرر اي رم فيعررمفاليم فرفالي نسرراانياثم رمفنياثم تررففي رحي مارر ي

ف نيسرجم يإلجرم ياث ا ا يااسرت زافياثصم رنياث ف رح ي رم بىي اصرا يم ماثر يا ررغنيجر  ف مي
 ..ي مررم ايجفررالي ررجليج رر ميياثرر ني ررحياثررفئجسياثهاسرر ج حيعرر ياثمارراياألف  ررح..يأا،ياثررفق

يفقومتك؟
 .ياصا  ميباىي   ياألفضيق ف.يااصا  ليبم،ي عف
 مررليقررم،يألياثمررامسيأاقررعيمعااقررممياثارركي ررر ي عررسياثصمسرراسيااث مجرر،ياسمسررمفياألفضي

ق ف ل.أقا،ي  اي   ممياستم مي اميمفييأل   لي حياثفا جايجتفال..يااث جم ي مثاك..ياثسرغلي رحي
يااث  سي حيصافياث مس!صافيعمفال..ي



 


