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فلسطيه المحتلة -- 2012/1/22 ،صذ ٍٚثنهجُز ثنٕغُٛز نهًمجغؼز ٔدشذر
يشجسكز يضحذث ٍٛػشحٔ ،دجنزثس ػعٕ ثنهجُز ثنضُفٛزٚز ف ٙو.س.ف .ثنغٛذ
صجةخ ػشٚمجس ،ف ٙيؤصًش ْشصغهٛج (ثإلعشثةٛه )ٙثنثجَ ٙػششٔ ،ثنز٘ عٛؼمذ
ثألعذٕع ثنمجدو صحش ػُٕثٌ "ف ٙػ ٍٛثنؼجصفز ،إعشثةٛم ٔثنششق ثألٔعػ".
ٚؼضذش يؤصًش ْشصغهٛج ثألْى ف ٙثألٔعجغ ثالعضخذجسثصٛز ٔثنؼغكشٚز ثإلعشثةٛهٛز
إر أَّ ُٚؼُٗ دضطٕٚش ٔصؼضٚض "ثأليٍ ثنمٕي "ٙثإلعشثةٛهٔ ،]1[ ٙدزنك ُٚؼذ يٍ أشذ
ثنًؤصًشثس خطٕسر ػهٗ ثنمعٛز ثنفهغطُٛٛز .يُز ٚ ،0222ؼمذ "يؼٓذ ثنذسثعجس
ثإلعضشثصٛجٛز" ْزث ثنًؤصًش عًُٕٚج دٓذف يشثجؼز ثنغٛجعجس ثإلعشثةٛهٛز
(دجنزثس ثأليُٛز) نهؼجو ثنغجدك ٔصحذٚذ يؼجنى ثنغٛجعجس نهؼجو ثنًمذم ٔيشثحم
أخشٖ لجديزٚٔ ،ؼذ نزنك يشج ًؼج أعجعًٛج نهحكٕيجس ثإلعشثةٛهٛز ثنًضؼجلذز فٙ
ثصخجر لشثسثصٓج ثنؼذٔثَٛز ٔصحذٚذ حشٔدٓج ثنمجديز .إن مشبركة أي متحذث
عربي في مؤتمر هرتسليب تعذ تىاطئبً مشينًب في تعزيز "أمه" االحتالل
واألببرتهبيذ اإلسرائيلي وتقىيضًب لنضبلنب مه أجل الحرية والعىدة
وتقرير المصير.
صُظش ثنهجُز ثنٕغُٛز نهًمجغؼزٔ ،ثنض ٙصعى أكذش صحجنف نمٕٖ ٔثصحجدثس
ٔيُظًجس ٔشذكجس ثنًجضًغ ثنًذَ ٙثنفهغط ،ُٙٛإنٗ ْزِ ثنًشجسكز ثنؼشدٛز
ثنًغضٓجُز ف ٙثنًؤصًش أَٓج صضُجلط صًجيجً يغ إسثدر ثنشؼخ ثنفهغط ُٙٛثنضٙ
ػذشس ػُٓج ثنغجنذٛز ثنغجحمز يٍ أحضثدّ ٔأجغجيّ ثنُمجدٛز ٔثالجضًجػٛز
ٔثنُعجنٛز فَ ٙذثء  0222نًمجغؼز إعشثةٛم ٔعحخ ثالعضثًجسثس يُٓج ٔفشض
ثنؼمٕدجس ػهٓٛج ( )BDSحضٗ صُصجع دجنكجيم نهمجٌَٕ ثنذٔنٔ ٙيذجدا حمٕق
ثإلَغجٌٔ ]0[ .صأصْ ٙزِ ثنًشجسكز ف ٙثنٕلش ثنز٘ صحمك حًهز BDS
ثَضصجسثس ْجيز ػهٗ ثنصؼٛذ ثاللضصجد٘ ٔثألكجدٔ ًٙٚثنثمجف ،ٙيًج ٚجؼهٓج
يشجسكز ،دغط ثنُظش ػٍ ثنُٕثٚج ،ف ٙيؼشكز إعشثةٛم ظذ شؼذُج ٔظذ حًهز
ثنًمجغؼز صحذً ٚذث.
ثٌ يشجسكز يضحذث ٍٛػشح فْ ٙزث ثنًؤصًش صغٓى ف ٙششػُّ جشثةى إعشثةٛم
ظذ شؼذُج ثنفهغطٔ ُٙٛكجفز شؼٕدُج ثنؼشدٛز يٍ خالل إػطجء ثَطذجع صثةف
دٕجٕد ػاللجس غذٛؼٛز د ٍٛثنؼجنى ثنؼشدٔ ٙإعشثةٛم سغى ثحضالنٓج ٔػُصشٚضٓج
ٔيخجنفضٓج ثنًغضًشر نهمجٌَٕ ثنذٔنٔ ٙنحمٕق شؼذُج.
ال َضٕلغ يٍ ْزِ ثنشخصٛجس ثنؼشدٛز أٌ صُعى إنٗ حًهز ثنًمجغؼز ثنضٙ
ٚمٕدْج ثنًجضًغ ثنًذَ ٙثنفهغطٔ ،ُٙٛنكُُج َضٕلغ يُٓج ػذو ثنمٛجو دأ٘ ػًم
كٓزث يٍ شأَّ أٌ ٚعؼف ثنحًهز ثنؼجنًٛز نهًمجغؼز ٔدجنضجنٚ ٙعؼف ثنضعجيٍ
ثنؼجنً ٙثنٓجةم ٔثنًضُجي ٙيغ شؼذُج.
إٌ حًهز يمجغؼز إعشثةٛم ثٜخزر ف ٙثالَضشجس ف ٙأسججء ثنًؼًٕسر دجصش
صؤعظ العضؼجدر شؼذُج صخى ثنضعجيٍ ثنذٔن ٙيغ حمٕق شؼذُج غٛش ثنمجدهز
نهضصشف .نمذ آٌ ثألٔثٌ نضضعجفش جًٛغ ثنجٕٓد نضمٕٚز ْزِ ثنحًهز ،ال ثنضغذخ
ف ٙإظؼجفٓج.

إَُج ف ٙثنٕلش ثنز٘ ٚضؼشض ف ّٛشؼذُج ف ٙلطجع غضر ثنًحضم نهؼذٔثٌ ثنًغضًش ٔثعضًشثس ثنحصجس ثنٕحشٙ
غ يتجس ثٜالف إنٗ يج دٌٔ خػ ثنفمشٔ ،صغذَّخ ف ٙحشيجٌ
ٔغٛش ثنششػ ٙثنز٘ د ّيش ثاللضصجد ثنًحهٔ ،ٙدف َ
ٔثعغ ألْهُج يٍ ثنًشثفك ثنصحٛز ٔثنضؼهًٛٛزٔ ،أنحك ديجسثً ْجةال ً دجنذٛتزٔ ،ف ٙثنٕلش ثنز٘ ٕٚثصم فّٛ
ثالعضٛطجٌ ثالعضؼًجس٘ صحفّ ف ٙثنعفز ثنغشدٛز دخطٗ حثٛثز ٔيضغجسػزٔ ،صضفجلى حًهز ثنضطٓٛش ثنؼشلٙ
ثنضذسٚج ٙألْهُج ف ٙثنمذط ٔثألغٕثس ٔثنُمخٔ ،صغضًش يؼجَجر ثٜالف يٍ أعشثَج ف ٙعجٌٕ ثالحضاللٚٔ ،غضًش
حشيجٌ ثنًال ٍٚيٍ الجتُٛج يٍ حمٓى ثنطذٛؼٔ ٙثنًكفٕل دٔنًٛج دجنؼٕدر إنٗ ثنذٚجس ثنض ٙششدٔث يُٓج ،ال ٚغؼُج
إال أٌ َغأل ثنًشجسك ٍٛثنؼشح :كٛف صمذهٌٕ ػهٗ أَفغكى دٔس ثنًضٕثغب ف ٙصؼضٚض "أيٍ" دٔنز ثالحضالل
ٔثنضغطٛز ػهٗ جشثةًٓج؟
دُجء ً ػهٗ يج عذك ،فئٌ ثنهجُز ثنٕغُٛز نهًمجغؼز صطجنخ كجفز ثنًشجسك ٍٛثنؼشحٔ ،دجنزثس ثنفهغط،ٍُٛٛٛ
دجالَغحجح ثنفٕس٘ يٍ يؤصًش ْشصغهٛج ٔثحضشثو لشثس ثألغهذٛز ثنغجحمز يٍ يجضًؼُج ثنفهغط ُٙٛثنذثػى
نحًهز ثنًمجغؼز.
اللجنة الىطنية لمقبطعة إسرائيل وسحب االستثمبرات منهب وفرض العقىببت عليهب
[http://www.herzliyaconference.org/eng/?CategoryID=425 ]1
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