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 مقدمة 

اافئاملإللتاابئامإلتباار ئمة اإلتاافئن اا ئةاا  ئ اختاا رئرساالحئامة اإلااائاليااراسلالانئنتلاا إلل ئتتتلاا تانئت إللاايئامتامت
ةي يلتائئ؛ئامإلتص ئاأل ثراألإل إمىئامة اإلائامة ملتانئإلعئإلتةفئأفلغدارئملنرإل  ئإلتص ئا لرئ"ئإيراسللئنلتت "

اميا نيئئاألإلا ن ادئتتتلا تانئب ا ئا اعئا لارئئ(2)اأتإللتائن دئرسالحئامة اإلاانئإلا ئلم الئملنرإلا  ئامرمالئر ا ئ
ئئ!االيت  ما:ئإلاشلفئل  ما ئأإل  ئخل رئاةلد

افئتتتلا تائتةاائملنرإلا  ئاصارابفئإلاعئا لارئااخالف ئ امإليات للئئألإلا  ئمن ضئامتةالالتنئترىئتذهئامار اائأ ئتامت
اتناادتلئامتخاا ئئناااىئامماالننئلتاادرطئفاابئإباا رئامصاارا ئاأل ناارئداخاالئامإلت اإلااائاالياات إل رلتاإلاشاالفئل اا ما ئب

إذئبغىئتدلل ئاميل ياانئ إلا ئاألإلا نئبااىئإلا ئياااهنئ.ئاميل يلتائفله ئخاللئام  دئاألخلرئباىئامفئامخصاص
اافئتتتلاا تائتةااائ خباتاافئإلاا ئئإلف مس اا ئأ ثاار"ئام إلاال"ترتياااوئاةاا  ئإيااة يئإمااىئامةاادئامااذسئ اا  ئياالندائفلاافئتامت

ئئ.ةاألخلرئ

إ ئامصرا ئامذسئخرطئإمىئام ا ئانر ئباىئامصفة تئاألامىئماصة ئاليراسلالائنال ئتتتلا تائال ا ما نئتاائ
"ئشارل   ئبنل ل ا "امتبئل تنرت ئتتتلا تائئامصهلاتلتائامإلتدلتتا"فائ؟انإل ذائلتأثترئنصرا ئباىئامملنئاباىئإل ذائلؤثتر

رابئداخالئامإلؤييا تئاألإلتلتاانئاأصانةتئتاؤثترئبااىئاممالنئاإلادىئات ان بئياتراتلمبئنا التخاتخذتئ رارت ئال
إلاا ئ اماااانئ ةاا لئل اا ما نئلتتإلااا ئإمااىئامتخاا ئامالنراملتااائام دلإلااانئإلاا ئمتااراالتئممتااادئاام اادرةئباااىئامياالبرةئماادىئا

لئام  إلالئمصا م حئإة ا  ئلم لئامصرا ئباىئامملنئااميلبرةئبالفئلتادرطئ اإل ئيال يئايات إل لئإلراةالئامتةاات
ئ.ئ باىئاميل يائاام ي رئاامإلمتإلعئبإلاإل ئئ"امصهلاتلائامإلتدلتا"يلبرةئتل رئ

افئنإلث ناائإباال ئإلا ا ئصارلحئنادف ئإلا ئتن تاىئإلا ئراايا ئامرتا  ئ نئفاه ئتاذائامتامت أإلت ئباىئامصا لدئاميل يا تبت
نالئلإل ا ئ.ئداتها ئباىئبإلالتائامتيالتائاميل يلتانئبنرئإلف ا  تئإلن شرةئأائغلرئإلن شرةنئنإلاا نائداملائأائإلا 

ام الئإ ئامت  ببئامفايبلتبئاام رنبئإلعئإلي راتئيل يلائتدفه ئايتست  ئامتف اضئإلعئة اإلائاأل ثارئلإللتلاائ
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يلافرئمتتتل تائإل ئلةت مفئمتمإلللئامفئة اإلتافنئاتاافلرئامغبا لئاميل يابئاب إلالئاما إل ئئ؛ ئفبئإيراسللاتبرف ئ
ئ.االيتلب  ئاام تصرلااليت إل لئتتفلذئخببفئامإلةإلاإلائمت إلليئاالةتاللئائ

ئ

  "املعسكر الصهيوني"و " الليكود" املباحثات ما بين 

ينتإلنرئام   ئامإل  بنئب ئإلة دث تئيرلتائتمإلاعئ/تشرتئامصة فائاليراسلالائماإلرةئاألامىنئخاللئشهرئألاال
ئأ ئتذهئامإلة دث تئتا تئ"ئام إلل"تتتل تائاترتياونئم  تئاألخلرئاة  ئ نئإالت فتئماإلرةئاألامىئمالستال ئامة اإلبت

نئاتخااات ئتتتلاا تائإلاا ئالب ةااائنهرتياااوئ اا بل ئداخاالئة ناافنئإلاا ئ"ام إلاال"نياان ئاالتتخ ناا تئامداخالتااائمةاا  ئ
ئ.مة اإلائدا ئة نفنئاتذائإل ئالئلرلدهئتتتل تاإمىئالئترتياوئخ ئد ئيلم لئإل ئامصف ائت ئ

ئأ ئ ل  ئترتياوئنتأمللئاالتتخ نا تئامداخالتاائةتتاىئته لاائام ا    دئتتتلا تائاترتيااوئإماىئب اماائباأئ21021ئإالت
ابااىئامارغ ئإلا ئ.ئماة اإلائاتش للئاساتال ئااياع"ئامإل ي رئامصهلاتب"امإلف ا  تئإلرتةئأخرىئمنةثئات إل  ئ

ئأتاافئباا دئاأ اادتت ئن اادئإلاارارئأشااهرئ ئامااادئإلثاالئتااذهئامإلة دثاا تئإالت تشاارئباااىئإصاارارئترتياااوئندالااائباااىئتفاابت
اصااالئةااادئإلب منتااافئإلااارار ائئ"ام إلااال" ئداخااالئةااا  ئصاااراب ئئأتااات األإلااارئاماااذسئامصاااة فائبتهااا ئاتت تااارهئمامادتااا نئ

نئاتهدلاادئ"ئام إلاال"اماا ئت تصاارئامإل  ر ااائماإلة دثاا تئداخاالئةاا  ئ.ئن الياات  ما ئاميل ياابت باااىئامإليااتاىئام لاا دست
نئإذئات اإلتئإملها ئفابئا اتئ"ام إلال"ن ضئتاا ئامة  ئن متصالتئإلعئامإل  ر ائ ادئاساتال ئة ااإلبئل ا ئ

ئ".لم ئتندللئنلنبنئالئاالت إل  ئإملف"تئإل  ترةئتةتئبتاا ئالةيئفس تئ  بدلتائشن نلائت تإل

نئتيالنبئملفتابنئأتها ئت ب ما ئ"ئامإل ي رئامصاهلاتب"ندارت نئأباإلتئا لرةئام   لئامي ن ائاشرل ائترتياوئفبئ
ئإلعئتتتل تا"ئ  دلإل "اة نه ئ"ئام إلل"نتف لكئتذائامتة م ئاامفصلئنل ئ ئ.ئ2فبئة لئامتا لعئباىئاستال ئة اإلبت
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نئف  ر تئت سنائا لارئامخ رملاائتيالنبئةاباانلابنئاا لارئاالياتل   ئاامهمارةئ"امال اد" ئفبئامة  ئامة   ئأإلتئ
هاا تئامة اإلااائ:ئماة اإلااائنااذرل تل ئأي ياالتل ئ"ام إلاال" سلاا ئإم اال نئات ااإل  ئةاا  ئ تااأثلرئاالت ااإل  ئباااىئتامت
ئإيااااراسلابنئفااااه ئايااااتبالبل .ئ3املإللتلااااانئاتف تااااكئةاااا  ئام إلاااال مااااارأسئأمرتهإلاااا ئام ت تاااا  ئئاباااااىئصاااا لدئشاااا نبت

نئاأ ئغ منلاااائامإلمتإلاااعئ"ئامإل يااا رئامصاااهلاتب"نلتتااا ئأ ئئ"ام  شااارة"ائ"األاماااى"الياااراسلالت  ئ فااابئة ماااائتراماااعئأاال 
ئ.ئاليراسلابئترفضئات إل إلفئمة اإلائتتتل تا

 

 ترسيخ حكم وتمرير قوانين: التوّجه نحو اليمين 

مةاا نل ئاماااذل ئ  تاا ئلمرلاا  ئإلن ةثاا تئمتشاا للئة اإلااائ اا  ئمهااذهئامإل بلاا تنئامشاا نلائاامريااإللتانئفاابئ االئإلاا ئا
ف اا نئأسئةاا  ئئ نلاارئنئتااأثلر"اةاادةئابتلتااا" اافئتةااائاملإلاال ئاأل ثاارئتبرت "ئإيااراسللئنلتتاا "باااىئ اارارئتتتلاا تائن متامت

امإل ياا رئ"ا بلإلاافئملنرإلاا  نئمةف  اافئباااىئباا نعئة اإلتاافئاملإللتلااائاإلر تن تهاا ئامتاابئ  تااتئيااتتف تكئإلااعئدخااالئ
اإل ئامم تا ئاخخارنئ.ئ4إل ئاالستال ئ شربئالت إل إلف"ئامنلتئاملهادس"ذسئبا ئ بلإلفئخراطئنئام"امصهلاتب

ااا  ئأاياااعئماإلتااا ارةئاام ااادرةئبااااىئتإلرلااارئإلشااا رلعئام اااراراتئأرادئتتتلااا تائ اااإل  ئاماااادئأغانلاااائلإللتلاااائتإلتةااافئت إلش 
ئ.ئداخلئاالستال ام تصرلتائامتبئتتاسئة اإلتفئيتته ئاالئت الئإلتا تفائنأ لئ درئإل ئامإل  ر ائاامت  نئ

اتهدلاااادت ئن متصااااالتئإمااااىئم تاااا ئ"ئام إلاااال"إل  ر ااااائأب اااا لئام تليااااتئإلاااا ئةاااا  ئئإلاااا ئامبنل اااابئأ ئتخااااا 
ة مااائإلاا ئامخااا ئماادىئتتتلاا تائامااذسئلبإلااحئمتاياالعئة اإلتاافئةتتااىئفاابئةاا لئنتاا لئة اإلااائاةاادةنئئنامإل  ر ااا
اأ ئإلشاا رلعئ ااااتل ئبدلاادةئالئئاا اا ئااليااتف ا اتئإلاا ئ ناالئاألةاا ا ئامإلشاا ر ائفاابئاالسااتال نئخ صااائنام االت ا

تااا الئب م اااائنيااان ئاشاااترابئأب ااا لئاالساااتال ئامتصاااالتئبالهااا ئإل  نااالئتتفلاااذئابااااداتئاإلتباتنااا تئاإلل اتلااا تئ
ئ.إ  فلا
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اماذسئاصاففئتتتلا تائ"ئامنلاتئاملهاادس"امذسئلتاافيئإلعئتتتلا تائا"ئإيراسللئنلتت "افبئامإل  نلنئفه ئدخالئة  ئ
نئلإلتةااافئامإليااا ةائاأل نااارئمتإلرلااارئ ااتلتااافئدا ئ5"امشااار  لئامبنل لااال " اااإل ئخااااللئاالتتخ نااا تئاألخلااارةئنأتااافئ

اغلرت ئإل ئام   ل ئام  م اائئن"خبتائامغ  "اليراسلالائ   لتائإل  ر ائألدلاماملائإل ئإلر  ئامخ ربائاميل يلائ
ئ.ئتإلرلرئات دلالتإمىئامتبئالئت الئتةت طئ

نئفةاا الئترتياااوئامتغبلااائباااىئ اا ئباااىئامصاا لدئاميل ياابت امإل  ر ااائامة نلتااائامداخالااائن مةصااالئباااىئدباا ئأإلت
ئامي نيئباتبئنالرنئاامرسلحئامإلصرسئبندئامفتت حئاميليبنئما غبئبااىئ خ رمبئإل ئرسلحئاما رالئامنرلب تبت

تإلاا  ئامصااف ائئناليااراسلابئ-أماالئفااتحئ تااااتئيل ياالتائمدلاادةئفاابئإلاا ئلخااصئامصاارا ئامفاياابلتبإلاا ئتتتلاا تائ اا 
ئ دإل  ئنهذهئامإلن درةئاالستالفلتائإلعئترتياوئناصفف أإلت ئتأثلرت ئباىئامي ةائامداخالتائ.ئامإل تدلئام  درئباىئامي بت

اليراسلالانئفه ئدخالئترتياوئإمىئامة اإلائ ا لرئخ رملتائنإلاا اةئفاتحئإليا رئمدلادئم إلالتاائتف ا التائيل يالائ
ئاامة نابئاماذسئأشا رتئيلش تلئن متينائإملفئفرصائالئت اتضئاليت  دةئإل  تتفئاميل يلتائن دئامتراماعئا مشخصابت

ت  ذئترتياوئاة  ئ.ئإملفئايتبالب تئامرأس يل يال  نئتاائرخارئإلا ئلرلادهئتتتلا تائاماذسئشا تلئة اإلاائ"ئام إلال"اا 
ئاخ مبئمفنئا   ئنتصفل"لإلل ئ-لإلل " ئئ.ائ لئإلت فحئداخابت

 

 الصراع على الجيش: يعالون  -نتنياهو 

أرلخئمندالاائامصارا ئنال ئتتتلا تائال ا ما نئإماىئامإلا ا ئإلا ئلخبئئام ثلارا ئإلا ئامإلةاتاال ئاميل يالل نئفابئامتا
ئ فابئامخالالنئإذئا ا  لتائاممتدسئامذسئأباد ئامشاهلدئبنادئامفتتا حئامشارل ئاتاائإلصا  ئاإلا اىئبااىئاألرضئ

اباىئامرغ ئإل ئأ ئإلا فبئتتتل تائال ا ما ئتشا نه ئفابئ.ئإلة  إلتفإمىئمألإل ئ دئاممتدسئادب ئئل  ما ئ ا لر
ئأ  ئإلائتتالنئبم تافتملنرإلا  ئائئرائدغالفأئ ئتتتل تائب دئن دئإلدتةئ صالرةئفابئأب ا  ئام اغبئاماذسئ ا دهامندالانئإالت
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ئ ا ئنها "لإلل ئامخ ربائاميل يلائاليراسلالانئمله ت ئاامدئاممتدسئ  سال  نئ6" أ ئممتدسنئأتفهتا ئاأل إلاائامتابئتإلارت
ئ!ئإل ئابتنرهئل  ما نئافيئامإلةاتال ئام ي رلل ئاليراسلالل نئخل تائمف

ااارتئخالفااا تئئإ ئ  ااالتائإبااادا ئامشاااهلدئامشااارل ئإللاااداتل  ئفاا اااعئامةااا لن نااال ئام لااا دتل ئام يااا رلائ"ئإل اااإلرة"فمت
نئإذئا ااا ئل ااا ما ئارسااالحئتلساااائاألر ااا  ئام  إلاااائفااابئمااالنئاالةاااتاللئااياااتت رائإبااااليئامتااا رئبااااىئااميل يااالا

ئامة اااإلبتئئنافاابئاممهااائامإل  ناااا.ئامشااهلد اائا اا ئامإليااتاىئاميل ياابت اإلتةاافئامتنرلااراتئئ ئمامتاادسامااذسئشاا تلئدبإل 
ئ.ئملنرإل  ائئنلتتامال إلانئانر ئإل ئ إلتفئ لئإل ئ

بااىئإلخا ا ئأصاااتئامإلياتابتل ئااملإلال ئتتتلا تائانلتاتئنإلاا اةئذمكنئ  تتئتدارئإل ر ائة ل لاائأخارىئنال ئ
لئامذسئةصلئفبئإلا  ئتتتل تائاتا لتافنئإذئاتذائإل ئل.ئاليراسلابئبإلاإل    ئإل  مإلاائتتتلا تائماامادئإؤ دهئامتةات

اندالاائامةإلااائاملإللتلاائبااىئل ا ما نئئ7اممتادسئاترام افئبا ئاالياتت  رئما لتئإلن شارةئن ادئدبا ئنلتاتئمامتادس
ئ".ئاغتل لئيل يبتئ"ذاتفنئاابد ائل  ما ئنا"ئامال اد"اش ركئفله ئإلر  ئة  ئ

ت سا ئئننا سلرئغااال   تتئ  لتائاممتدسئالئت الئتتصدترئام ت ال نئم ئل  ئتصارلحئئانئةلثافبئذ رىئامإلةر 
ئإلاا ئلخلفتاابئفاابئذ اارىئامإلةر ااائتااائرؤلااائإل اا تر"امااذسئ اا لئخالماافئإ ئرساالحئتلسااائأر اا  ئامماالنئاليااراسلابنئ

 ئبااىئبال ا تئنئأ الئا   ا"2102  تتئإلامادةئفبئأاران ئب إلاانئافابئأمإل تلا ئخ صاانئة  ارةئتتا ئفابئام ا  ئ
اا ئم.ئل اا ما ئإلاا ئ  االتائاممتاادسئام  تاالئ-تتتاا تا إل  ناالئئ الائغااف اادئت ااررئامياالت رلائذاتاافنئإذئا اا ئل اا ما ئدابإل 

ئمفنئ  سالئ أدب ئت س ئرسلحئتلسائاألر   ئفبئأ اامفئامتبئت ئتفيالرت ئ"ايتت  رئ  فائإلر تن تئاالستال ئامة اإلبت
اتا نعئئ".إلة امائإ  فلائإل ا ائم ر ئامملنئا ل دتفئيل يال  "نئإل لف  ئأته ئ"صادةاتةالاه ئنصارةئخ بسائاإل 

ئإ ئ إلت صاا ئبالاا نئالئتتا تاا ئباااىئ لاا دةئاممتااادئإمااىئئا لفااائام  ساادئفاابئامماالننئاخ صااائام لاا داتئفااب" اا سال 
ئ".ئامإل ر انئنلئا لفتفئأل   ئإلا  ته ئباىئبرليئامإلن دئئنةي ئامناصاائاألخال لا
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 ئإماىئإنادالئرألها ئفابئ  ا ل ئإلختافاائةتاىئماائ ا  ئعئدباتفئام ل دةئام يا رلائالة  اإلئكاتتئل  ما ئإ ئتصرلة 
ئماشكئباىئامخال ئامذسئلدارئنل ئامرمال ئنئتدلئنصارةئالئتد ئإلم ال ئ"امإلؤييائاميل يلائام ال "إلخ مف ئمرأسئ

يااتل ئاميل ياالائاام ياا رلانئباااىئاألالئاامثاا تبئفاابئدامااائاالةااتاللنئاماااترهئامخااال ئباااىئام ال ااائناال ئامإلؤي
ئ.ئفبئدامائااةدة"ئيابتل "

ئبااااىئتتتلااا تانإلااا ئةلاااثئإل ااا دالتئامتتااا فحئاميل يااابنئالئلشااا تلئل ااا ما ئبإلال ااائ الئفااابئئ ئأسئخبااارئيل يااابت
ااماافئفاابئئاالئباااىئإليااتاىئامياا ةائاميل ياالائأمإلااعنئخ صااائأ ئل اا ما "ئامال اااد"االتتخ ناا تئامداخالااائمةاا  ئ

لااافئ فااابئامإل  نااالنئالئخاااال ئئ."ااغتل مااافئيل يااال  "األشاااهرئاألخلااارةئةإلاتااال ئإلااا ئاملإلااال ئامإلتبااارت ئتب منااا  ئنتتةت
سلابنئفل ا ما ئالئلادب ئإ  إلاائداماائفايابلتلانئاليارائ-امرمال ئبااىئصا لدئامصارا ئامفايابلتبئ ئنل ألدلامامل ئ

 إل ئأتفئالئلدب ئإدخ لئأسئتيهلالتئباىئامةص رئامإلفراضئباىئ ب  ئغ ةنئارفاضئنتا لئامإللتا لئفابئا اتئ
ئ.ي ني

كل ما يخص حلل للصلرل ، بلل ب يل   يفباختصار، يعالون ليس أقل يمينية من نتنياهو، فهما ال يختلفان  
وملا يميزلم يعلالون فعلي لا، . ملا هلي عليلو للولل فتلرة واليتلو فلي وملرة ل ملن سياسة إدلرة للصرل  تسير على

 . قدرتو على ممارسة أفظع للجرلئم، وللتحدزث عن ل خالقيا 

شاااهرئةل تنئخ صاااائأ ئاألخلاارئنااادأئفاابئاأل ئباااىئامصااالف ال ااائناال ئتتتلااا تائال اا ما ئامخااال ئاألي يااابئرائدلاا
ةاذئباااىئامصاافة تئاألامااىئنياان ئاخااتال ئامإلاا اا ئإلااعئتتتلاا تائإ الئليااتئ إلاااألخلاارةئإلاا ئااللتاافئفاابئا ارةئاأل

نئاإلا ئثا ئإليات نل ئئات لاتتتئ   ل ئبلتلتائتخصئخ ا ئامملنئماإلؤييائاميل يلائامرياإللائام الا ئأاال  اميل يابت
هئاأل ثااارئلإللتلاااانئنلتإلااا ئله مإلااافئنلتاااتئاملنرإلااا  ئإلااا ئامإل  ر اااائااالساااتال ئإلااا ئبااااىئلإلااال ئامخ رباااائرئائا هااا

ئ.ئسلالااميل يلائاليرا
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 سهولة الضغط على الزناد وتزايد الاستيطان: ليبرمان 

نئن  حئل  ما  ا ئفابئامإلؤيياائئ01اماذسئلإلااكئخنارةئئباىئامرغ ئإل ئأ ئملنرإل  ئلفت دئألسئرصلدئبي رست ب إل 
ئفابئ"أنائمه د"ام ي رلائاش ركئشخصل  ئفبئبإلالائاغتل لئام  سدئامشهلدئخاللئاما لرئ ئأ ئتذائملحئب إلال  نئإالت

 ئبادةئا رالئامإلتصا ئتنااأهئيا ن  ئئتذائيلإل ئأ ئالئن إلأل لائاألتإللائن متينائم  لتائت للتفئفبئإلتص ئا لرئاغ
اا "ابإللاارئنلاارتحنئان  ااه ئ اا  ئئناملفاابئإشاا الئنالئلإلا ااا ئأسئرصاالدئبياا رسنئأإلثاا لئإلاشاالفئررتااح "ئت مة 

 تلياااتئا ااااا لرئئ اااسرتحنئن ل ااا فائإماااىئأ ئملنرإلاااا  ئشاااغلئإلتصااا ئرساااالحئممتاااائاألإلااا ئاامخ رملااااائ   اااا
ئ.ئخ رملا

ئإمىئةلئامخاال ئأائإب دتافئإماىئامادااسرئإ ئة مائتتتل تائمالنرئ ئإل ئل  ما نئتهد ئأاال  إل  ئ ا لرئمألإل نئندال 
نئاتاائامخاال ئاماذسئ ا دهئل ا ما ئابا ت هئنيل ياائيا رلتائااميل يالتاام لا دتل ئام ئامإلغا ائن لد ائبا ئالباال ئنال 
اتنلت ئتذائفبئردتئتتتل تائبااىئدبااةئل ا ما ئ.ئ ئفبئخب نفئاألخلرئ نلئااليت  مادب ئمتراالتئامملنئ إل ئتنلتئ

اا ئ"إذئ اا لئإتاافئئ لاا داتئامماالنئمحفصاا حئباا ئرراسهاا ئةتتااىئمااائخ مفااتئرأسئاامهااائت اارئام لاا دةئاميل ياالتا لتامت
نئإلا ئ"إلياؤاملته باىئ ل داتئامملنئإندالئرأله ئن لئةرلتائفبئامإل   ئامإلت ي ئافبئامإلاا لعئامتبئت عئتةتئ

مىئام   ل ئام ي رلائإلا ئ لد لئباىئتلتائتتتل تائإب دةئام ل دةئام ي رلائإمىئامغر ئامإلغا ائإل ئةلثئامإل   نئاا 
صاابد ئنمتااراالتئتلسااائائ إاألخلاارئئإلاا  نئخ صااائاأ ائإلاا ئلتا تااعئأ ئلياا بدهئبالاافئملنرئاتااذ.ئةلااثئامإل ااإلا 

صالئفابئامغار ئامإلغا اانئال اادئذماكئإلا ئيلةنامالحئئنتلتافيل ا ئنين ئتصرلة تئإبالإللائبائأر   ئامملن
ئ.ئأتإللائامةف  ئباىئذاتئإلخ ا ئاألصااتئامذسئلتت فحئبالفئإلعئنلتتئاتتتل تائىمإ

اااانئ بإلالااائااياا ائمتهماال ئامماالنئئل اا ما ئات لاال ئملنرإلاا  ئلااأتبئفاابئياال ي"ئإ  مااا"إ ئامهااد ئإلاا ئفاابئامإلةصت
ئ.ئصالةل تئتتتل تاا ل دتفئاألإلتلائمص محئتريلخئاتايلعئياب تئائ
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إل  ئفبئا ارةئاألإل ئاليراسلالائباىئاميا ةتل ئال الإللاائاامفايابلتلانئفاه ئأإلت ئباىئص لدئإي  ب تئامادئملنرئ
امت  رلرئامصة فلائتشلرئإمىئأ ئملنرإلا  نئاخااللئاماادهئفابئا ارةئامخ رملاانئاياتب  ئنتا لئبال ا تئاثل اائإلاعئ

نئ إلا ئ"امات ات "ا ا  ئ ا در ائبااىئ"ئامياتلتا"ال ا تئاثل اائإلاعئن اضئامادالئإلا تفبئاما ارةنئ إل ئأتفئاياتب  ئنتا لئب
التا تااااعئامإلةاتاااااا ئ.ئأتتااافئصاااارتحئإلاااارار ائباااااىئأتإللتااااائنتاااا لئتةاااا م ئإلاااعئدالئبرنلتااااائيااااتلتائنذرل ااااائام اااادالئللاااارا 

امتابئالئتا الئالياراسلالا ئأ ئلتنتتاىئامإلاا ا ئذاتها ئفابئإلتصانفئاممدلادئن متيانائإماىئتة مفا تئإياراسللئال الإللاائ
إلا  ئال ا ما ئملياتئ ثلارةئأإلت ئفلإل ئلخصئامصرا ئامفايبلتبئالياراسلابنئفاه ئاالختالفا تئإلا ئنال ئملنرئ.ئ8يرلتا

ئام   ئااالمت ا ئن التف  ل ت ئ.ئفبئامإلي رئاميل يبت

ئاليااراسلابئامااداخابئإلاا ئةلااث ئإلتهإلاا ئإمااىئشاا لئامت اا  ئاميل ياابت ئات تصاارئاالختالفاا تئنلتهإلاا ئباااىئت اارةئ االت
اه ئئأتإللتائفصلئامياب تئاث لئ راراتئامإلة إلائاليراسلالائام ال نئفالنرإل   لؤإل ئنت الضئامإلة إلائام ال ئاتدخت

اافئأ ثاارئإمااىئشااربتائااليااتلب  ئن ااراراتئامإلة إلااائ فاابئام اارارئاميل ياابنئنلتإلاا ئلااؤإل ئل اا ما ئن  ااحئذمااكئالتامت
ئ.ئااتصل  ئامإليتابتل ئإمىئ راراته 

ف ال  ئباىئاألرضنئاخ صائأ ئتت كئتا ت  تئبدلدةئنأ ئملنرإل  ئيالغلترئإلا ئتهمافئئإ ئامتغللرئامذسئيلةصل
اغاغ سلتفئنين ئةي يالائامإلتصا ئاممدلادئاامإلياؤاملائبا ئأسئتصارلحئإلا ئامإلإل ا ئأ ئلصادرئبتافنئيال ا ئ

األالنئ لااا دةئاتلااارةئاالياااتلب  ئنصاااارةئ نلااارةئم يااا ئأصاااااتئامإلياااتابتل ئااملإلااال ئ:ئبااااىئصااا لدل ئأي يااالل 
ئئ.اامث تبنئتغللرئ اابدئإباليئامت رئفبئام فائامغرنلائن تم هئإل لدئإل ئاالتفالت.ئيتلب تباال

 

 تغيير ضمن إطار التغيير ألاكبر 

ئاام يا رسئالياراسلاب  اإل ئإبا رئامصارا ئاأل نارئئفبئ الئإل ئينينئلأتبئامخال ئنال ئامإلياتالل ئاميل يابت
إلااعئ"ئفااكئاالرتناا ب"ن اادئبإلالتااائفئنميل ياالتائفاابئدامااائاالةااتاللائ-بااىئشاا لئات اا  ئامة اا ئاامتغلتااراتئامدلإلغرافلااا
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ئفبئ ياتراتلمل  ئن متغاغالئداخالئإلؤييا تئإ ارار ائ"ئامصهلاتلتائامإلتدلتتا" ب  ئغ تةننئاتخذئتلت رئامإليتابتل ئإلتإلثتال 
افابئ.ئام با  ئامدامائمإلتعئأسئبإلالتائإخاللئإليت نالائماإليتابت تئفبئام فتائامغرنلانئباىئغرارئإل ئةدثئفاب

 بل ئام الت تئامتة لرلتائامدلتلائماخدإلاائام يا رلانئإذئ ا لئئتذائاميل ينئتيتذ رئأ االئامرا ئإلابئي دا نئاتا
تإل ئلتنغبئامدخالئإمىئمإللعئاألمه ةنئامملنئاامش ن كئااألمه ةئام   سلائإل ئ" لة رئاالتفص لئب ئامدامانئاا 

ئ.ئ9"أملئناارةئامدامائامإلث ملتا

لامتادئة مااائإلاا ئباد ئامياالبرةئااالت اان بئداخالئصاافا ئامماالنئداخاالئامماالنئئ"امإلتاادلتتل ئامصاه لتا"ئإ ئتغاغال
اليراسلابنئخ صائاأ ئامخنرالئلشلرا ئإمىئأتفئلامدئمتادئداخلئامملنئالئل تنرا ئأتفيه ئخ   ل ئميابائ

ا ئام ال اااائإلااا ئنااال ئاميل يااالائاتاااائإلااا ئلؤ ااادهئامخنلااارئفااابئشاااؤئئ.10 ااا دته ئام يااا رلل ئأائماة خ إللتاااائام يااا رلتا
ئ"امصاااهلاتلائامإلتدلتتاااا"تااارىئنا ااااحئام ال اااائإلااا ئنااال ئ"لغلااالئملفااابنئن امااافئ.ئاامإلمتإلاااعئااممااالنئفااابئإياااراسللنئد

ا نئانشا لئأ نار اممالنئاملاا ئ"نئإل الف  ئأ ئ"اامملننئف مملنئلؤثترئباىئتذهئامإلمإلابانئاتبئتاؤثترئبالافئأل  
تأثلرنئاامإلمإلاب تئداخلئامملنئتتت فحئفلإل ئنلتها ئةاالئأشا  لئ  نلئمالخترايئأ ثرئإل ئامإل  بئإل ئةلثئام

ئ".ئامتأثلرئبالف

ن متينائإمىئام ل دةئام ي رلائامتراالتئتلسائاألر   ئامتبئالئت الئتؤإل ئن الت ن بئاتأثلرئامملنئاتتتإلبئإماىئ
تشا لئنئفه ئتذائامتغللرئفبئإل"ملنراملتائأ ثرئاباإل تلتائأ ثر"إلدريائا لرئاألإل ئامإليت للنئ اا ل ئام اىئاامتف تاكئاا 

ف ممترالئبتادإل ئلف ادئ ادرةئ.ئأ ثرئإل ئفسائتؤثترئباله ئمه تئإلختافائداخلئامملننئانخ صائدلتلانئغلرئإل نال
امتبئتمةاتئفابئامتغاغالئئ"امصهلاتلائامإلتدلتتا"اميلبرةئباىئمتادهئلغدائإل  تفئبدل ئاممداىئإل  نلئة خ إل تئ

اتتاا ئل إلاا ئ.ئنتتتلاا تائاامة اإلااائاباااىئرأحئتاار ئامإلؤييااائاألإلتلاااةتتااىئن تااتئتةاالبئئنداخاالئإلؤيياا تئامدامااا
امنلاااتئ"إلةاااارئامخاااال ئنااال ئامإلؤيياااتل ئام يااا رلائااميل يااالتائاملإللتلاااائامة  إلاااائن ب إلاااائتتتلااا تائاماااذسئاختااا رئ

ئ.ئشرل   ئبنل ل  "ئاملهادس
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 خاتمة 

لئام اا  ئفاابئتناادتلئلتاادرطئإلاا ئلاادارئإلاا ئصاارا ئناال ئام لاا دتل ئام ياا رلتائااميل ياالتائفاابئإيااراسللئفاا بئإباا رئامتةااات
 اإلته ئامإلدتلاائااألإلتلاانئاإلاتحئامصارا ئئ إلاامتخ ئاميل يلتائايلبرةئاملإلل ئامإلتدلت ئباىئإلؤييا تئامداماانئائ

ئإلرةاائ  تتئةتإللتائخاللئاألشهرئاألخلرةئمامادهئ.ئخالصل  ئ"لهادلًّ ئإلتدلت  "ب ن   ئ االب ةائنل  ما ئمليتئإالت
لئامت ااا  ئاميل يااابئفاابئإلتصااانفئإلااعئمتراالتااافئاماااذل  ئرأىئفااله ئتتتلااا تائإلةااار ائإلااا ئشاااأتفئأ ئل لاايئبإلالتاااائتةااات

ئ.ئاليراسلابئنرإلتتفنئاخرامفئإل ئإلتصنفنئنةي ئإلةاتال ئيل يلل ئ ثرنئ   ئإليأمائا ت

اا ئمياالبرةئتتتلاا تائباااىئامماالنئاماالحئملنرإلاا  نئاإل  ر ااائئ إلااإ ئامااادئملنرإلاا  ئفاابئا ارةئاأل ئت رلي  ماالحئإالت
ادئي رتلرئبي رسئإل ئامملنئل ا ئنهبال ئاما رالئفبئامإلماحئاما ارسئامإلصغترئماشؤا ئاألإلتلتائتتتل تائمام
.ئباىئامإليتمداتئام ي رلانئلؤ دئأ ئتتتل تائيليتإلرئفبئإلةا االتئاالتفارادئفابئامياابا(ئ  نلتلت)ااميل يلتائ

ئإل ئخراطئل  ما ئملحئايتندامفئنالنرإل  ئن درئإ ص ل ئ.ئإل ئل خ م ئتتتل تائاامهد ئامته سبئامف ابت

اليراسلابنئلمدرئن م ل دةئامفايبلتلائامةذرئإل ئاما ا ئفبئفخئئ-باىئامص لدئاميل ي تبنئاامصرا ئامفايبلتب
إلتحئتتتل تائتدلتائامإلي رئامتف ا بئامتبئيتش تلئن متينائمافئإلت اذ ائاتصااترئة اإلتافئاملإللتلتاائبااىئأتها ئراغناائ

اث تل  نئبد ئإت  ذئتتتل تائإل ئأ إلتفئفابئاميا ةائامداملتاائاامتهدلاداتئاماذسئ.ئا  درةئباىئفتحئإلي رئتف ا بئأاال ئ
ئ.لاامهه ئ شخصئرسلحئة اإلائاإلت اإلائايت إل رلتائ  إلاا

عئامبرليئباىئأسئفرصائم لا  ئداماائرف فئتتتل تائافيئشرابفئامتبئت بإ ئتذائامإلي رئامتف ا بئامذسئالئل
ئإلااا ئب متهاا ئامداملتااائامإلتت إللااالياااراسللئماخااراطئأائفاياابلتلائإلياات اانئلشااا تلئت فااذةئن متياانائ انئاذرل ااائمتبنلاااعئال 

ئ.ئام ال  تئإلعئن ضئامدالئام رنلتا

ئ
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 شماو هلا  

                                                           
ئhttp://goo.gl/jGSFUu:ئ"  رل إل"ئ1
ئhttp://goo.gl/qzka3dئ":تسرتح"ئ2
ئhttp://goo.gl/A21IiL:ئام ت ةئامي ن ائ3
ئhttp://goo.gl/1UuLPo":ئتسرتح"ئ4
ئئ"رادلائامملن"ئ5
ئhttp://goo.gl/fdnNsF":ئاامال"إلا عئئ6
دئت الدئمنلتلت"ت رئإل  لئرفل ئدرا رائ7 ئhttp://goo.gl/nccbxP":ئتسرتح"لفائنئصة"إلمرت
ئhttp://goo.gl/M3GpA1"إل  رل "صةلفائئن"ت الدئناتل ئأائنراغإل تبئإلتاا  :ئملنرإل  ئا لر ائمادف  "ئن  إلاإلئبيائلئ8
ئ.20ام ددئئن"   ل ئإيراسلالا"إلماتائئئنامإل  ناائإلعئامخنلرئفبئشؤا ئام ال ائنل ئامملنئااميل يائاامإلمتإلعئفبئإيراسللئ:ت رائ9

ئ.ين يمائردصإلمائ10


