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 الصهيوني مؤتمر هرتسيلياأضواء على 

مصطفى يوسف اللداوي. بقلم د

ير  هرها عير  عدرد مرررما سارسرليلس  سرراارليل  اإلسراايلي معهرد السلسسر  لاادأبت النخب اإلسراايليل  ير  

أكرسدلم  لعدرد سرنللست برن رلم مرن ماكري سارسرليلس مرعردد  -لسرل مرررما اسرراارلي  ، كل عسمهبسط من /يباالا

لسرل لب رث ير  الدارسلس ، ث لالدااسرست اإلسراايليل  لالدلللر لبسلرعسلن مع العدلرد مرن مااكري الب رالميسات، 

ي  مدلن  سارسليلس  عدد المررما األلل، لقد ااسراارليل  لاألمنل  لااقرصسدل  الر  رخص دلل  الكلسن الصهللن 

ميزاا  المناعزو وانمز  ، ر رت هرعسا عرسم سرللكسن لمنه أخذ ااسم لاهرها به، ، 0222ي  عسم السس يل  

  .لكل المررماات الر  عددت بعد ذلكلبد  سذا الهعسا دايمست ، القومي اإلسرائيلي

لير  مبنر  الكنلسرت اإلسراايلي ،  ، لث عدد ي  مدلن  الدرد  الم رير ، رملي بمكسن انعدسدهللكن المررما الثسمن 

إسزرائي  يزي عامهزا " ، لسرلست يسنبلرست خخرا، يرسل عير  صرلا  رسرسرلعنلانرإل  يسنب عنلانه العرسم،  مل ل

مرع ، لانسيسمست ل  السرلن لرأسل  الدلل  العبال لذلك رمسهلست مع الذكاى السنل ،"الستي ، ه  المناعو أبديو؟

  .الر دلست الكباى الر  رلايههس

، سرراارليل  ليدللر  العبالر اا ارى، رصرب يملعهرس ير  الرسليلس عنسللن ب ٍث كثلاة لمرنلعر لرنسلل مررما سار

لالمهررسالع لمخريررك أهرركسل دررراا ال يررلل للايههررس الكلررسن الصررهللن ، لللررنررسلل الر رردلست لالصررعسب الررر  

ارسرليلس ملاارلع ا لليرد ير  مرررما س، للالرملي لدى الميرمرع اإلسراايلي  رنسلل يلانب الدلةل، كمس الر دلست

 .أل عنسللن ممنلع ، يكل األيكسا رطاا لرنسقش، للرم ربسدل الاأي  للهسم ام  

سلخطسبست لالمداخالت لال لااات، بسلياأة لالر دي، لالرنلع لالهمللل ، لالدلة لالصاا  ، ي المررمالرملي 

لالر دلست الداخيل  لالخسايل ، ليله رايع ال صسن  لاأللااق الر  رددم يله ررنسلل يملع سملم الدلل  العبال ، 

عن كل األهخسص، لريلل السال  عن مع م الملالعست، يال رعلد م امست أل ممنلعست، للر دث 

لصدلا، كٌل لددم مس عنده عن مع م الملالعست ي  سلق األيكسا، المرطايلن، كمس لنسقش المعردللن،  مسيٌم 

  .لمنردى المفكالن

لن اات ألن المررما مفرلا لماصلد، يإن كل مدالات لمدرا ست المررما، قد ريمع بلن الاملض ي  بعض 

لنهس يهم ل سي لن عي  أسااا دللرهم، يلدرابلن منهس ب ذا، للالمسأييايهس لاللالا ي  بعاهس اآلخا، 

للكن المررمالن سم ييل ا لرييأ من الدلل  العبال ، لطاٌك أسس  من ااسراارليل  اإلساايليل ، لذا بخهل ، 

سل أليه، ليله الكثلا من الاملض المدصلد، بمس لمكن رفسلاه عي  ن ل يإن خطسبهم لكلن دلمست ريسه اآلخالن  مّ 

ي  ن ل ابريايي لدى الفيسطلنللن لدلل اليلاا العاب  إذا دبيلمسس  لدى الميرمع الدلل  إذا ااطالا لذلك، لع

 . اغبلا، لعي  ن ل ركرلك  لاا  كل مكلنست الميرمع اإلساايلي  بدلاه األمنل  لال يبل  لالنخبلل
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للعرد للرطلا رن لمره لرريداد أسملرره، ، ، لمسيال انعدسده لرلاصل بسنر سمعها مررماات  خمس لقد عدد  ر  اآلن 

من أخطا المررماات الر  رعدد ي  المنطد ، اعربسالن أسسسللن سمس، األلل طبلعر  الملاارلع الرر   سذا المررما

  .، لاأليكسا الر  لرم طا هس  لرم رليلاسسي  الل المعيلمست الايلاة الر لطا هس لرم اخرلساسس، لكلفل  معسليرهس

ا مرن النخرب اإلسراايليل  عرددٌ كبلر مرررمالالمهساكلن،  لث لهساك ير  ال الاالثسن  سل نلعل  ال ااعربسا ل

، منهس املي عسكال  لاسرخبساارل ، لأكسدلمل  لاقرصسدل  لسلسسل  لركنلقااطل ، من إساايلل لاللالست لالدللل 

هرااي  ، لسرم لخرسطبلن الكلرسن الصرهللن ، مرن المرعرسطفلن مرع لمن العاب أ لسنست المر دة األمالكل  لألالبس، 

ليلملن اللهلدي المرطراك، لليلمرلن لسل مسيم ب للمس لسم يه، يفله مرسع ليلسسا اإلساايلي ، الميرمع الصهللن  ك

 .األمالك  الم سي ، للكبسا األمنللن األمالكللن لغلاسم

 لسرسسم ير  اسرهرااك لر دلرد لأنره، رما الر ردلست الصرهللنل  المريرددةصك مررما سارسليلس بأنه مرللذلك لل

كثلرا مرن برست الل ،مسردبل إساايلل لالمنطد ، لقد أصب  أسم لأهها مررما سلسس  لعدد ي  الكلرسن الصرهللن 

اريسسرست السلسسر  ير  المنطدر ، منره  نللفهمرللسرردلن منره المعيلمرست، ل، سرنللست  لن انعدرسدهالمااقبلن لنر را

 .عسٍم رسل السلسس  اإلساايليل  ي  الما ي  الدسدم ، أقيهس خالل ن للعايل

لالمبسدالن لعدد سذا المررما سم ميملع  كبلاة من الهخصلست البساية ي  النخب  األمنل  لاألكسدلمل  ي  الكلرسن 

 مسرهرسااللاأ  المرررما عرليي خااد لالصهللن ، للكنهس م سلب  ي  أغيبهس عي  المعسكا اللملن  المرطاك، 

، بلنمرس ي لمثرل اللايهر  السلسسرل  ليمرررمالسل الذ ،لن نرنلسسلايل  اللياال اإلساايلي  بنلسماألسبق ل السلسس 

  الثنسيل   العسكال  لاألمنل  ليمررما، سذهلمثل اليلال اا رلسط  غليلاا خلالند ايل  ميي  األمن الدلم  اللايه

العسركاي ليمررما ليهسن مركسمالن، الليه السلسس  لالليره ل ها لبهمس ، السلسسل  العسكال  دايم  لا رنفصل

  .لاألمن 

مريرددات لييسمعرست  لي  اللقت نفسه لهكل ر دلست سرنللست  ،لهّكل مررما سارسليلس عمالت اسراارليلست صهللنلست نلعلست 

س لسررطلع ير   مسلر  ، للسرسسم كرل طراك بمرلمااكي الب لث لالدااسست السلسسرل  لااسرراارليل  اإلسراايليل 

 .ر صلن منسعره الداخيل  لالخسايل ، لمنه مسن رصدله لكل م سلات النلل، لاكلسنهم

، عي  مدى السرنلات الدالبر  الدسدمر  ل ساايليال كلمست اإلرنرهيهس عاك  دلد  السلسسست الر  سإذا أادنس أن ني

لنسررطلع أن ، السرنلل ، من خالل مرسبع  مدااات مررماات سارسليلس نلعست مسإل  داي  كبلاة  يإننس نسرطلع ذلك

رلصرلسٍت لي كلمر  اإلسراايليل   تلارع لكسير  المرررماات السرسبد  الرر ، مرن خرالل ماايعرنرس نباسن عي  ذلك

 .مسردبيل  اسراارليل 

 لاسرردساتٍ كبلراٍة يارسي   الذي لنعدد ير   رل ل سلل مررما سارسليلس ملايه  أيم  اليلش لاألمن اإلساايلي ،

غرية لمرن قبرل ليعردلان عير  المدلل  خفسقست اانرلي  ، كبسالمسرلللن سلسسللن لعسكاللن إساايليللن  لاسع 
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لربدت أمسمه صلاة اليلش المهيلم، لسل عمسد  ،اللأ  لاإل بسط الاسلمن عي  المررما األخلا لبنسن، لذا عي  

 .لامسن  مسردبيهس، ي   ل رفسخ ايرمسع  مخلك نرلي  ال اب لأسس  ليلدسس الدلل  العبال 

عي  أسمل  رعيلي سلطاة إساايلل الماكيل  عي  كسي  المن مرست اللهلدلر  لالصرهللنل  ير  دايمست  لاكي المررما

، لدبيلمسسرل  الخسايلر  اإلسراايليل ، لير  لعرب دلا االكبلا ي  إسنسد الدلل  العبالر  لالرأكلد عي  دلاسسالعسلم، 

 –الصرهلل لمن مرست  ليمسعرستلكذلك مع كرل المن مرست ال يلفر  إلسراايلل عير  المسررلى الردلل ، لخسصر  

لينهرلض برسلالا المعنللر  بسإلاسي  إل   ث كل اللهلد ي  العسلم عي  الهياة إل  الكلرسن الصرهللن ،  مسل ل ،

 .اإلساايليل  المرهسلك 

ي  كلفل  الرخيص من الخطا الدلملغااي  العاب  عي  إساايلل، لالذي إذا مس  ل ليدست  كمس لنهال المررما دايمست 

، لسذا خطا 0202الفيسطلنللن ي  إساايلل سلفلق عدد اللهلد ي  عسم  السكسن سلل  لينمل، يإن عدد ليمدسلل  ال 

ليب منعه ألنه سلرثا بسلاالاة عي  لهلدل  دلل  إساايلل، الر  لسع  اإلساايليللن ألن ركلن ندل  لخسلل  من 

ي  اريسسلن، را لل ييل من الفيسطلنللن  لراكي من ليه  ن ا المررماالهلايب، للرالي  سذا الخطا، يإن ال ل 

خساج أاض إساايلل، لي  مبسدل  المنسطق ذات الكثسي  السكسنل  العابل  العسلل  ي  إساايلل بمنسطق رسبع  ليسيط  

 .الفيسطلنل 

ل  ، الند العباللر دثلن عن لهلدل  الدلل  المررمالن يملعست نيد سيإننس  السسبد  كيهس،لبمرسبعرنس ألعمسل المررماات 

لسذا مس كسن مخططٌ له رفصلالت ي  المرررما األلل  الخسلل  من الهلايب العابل  سلال أكسنلا مسيملن أم مسل للن،

 . 0222الذي عدد ي  العسم 

لالكيمرست الرر  لصدا المهايلن عي  المررما بعد باع  ألسم من انعدرسده، كرسبرست لهرمل يملرع أعمرسل المرررما، 

، لرارسك إلر  مرس ااكمرره المرررماات لااسرنرسيست الرر  خيرص إللهرس البرس ثلنألدلت، لاأللااق الر  طا ت، 

الهارسليل  الر  سبدره من لثسيق، لالر  رلصك عسدة بأنهس ثماه يهلد رنصب ي  ميميهس عير  ملاارلع الرفكلرا 

قرصرسدل  لاألمنلر  لاألكسدلملرر  اإلسراايليل ، الرر  رعكرر  اآلنر  لااسرراارلي ، لدرسدة المسرررللست السلسسرل  لاا

اريسسست الرفكلا المخريف  المعباة عن اأي ريك النخب ، لالر  من خاللهس  ليريم هرمل العدرل اليمعر  اإلسراايلي  

 . المفكا

بيدلّر   ، للعاالن أيمسرهمم أملاسم لقاسلسسم بمسرلللٍ  رسي  مررماسم الههلا الصهسلن  لنسقهلن  المررمالن

 ليمهركي  ، أل رمللرهٍ أل ردللدفرلن عنرد أخطرسلسم دلن م سبرسة  ،، لل سسربلن أنفسرهم دلن ا مر  أل هرفد كبلاة

، مهمرس عيرت ، لا ررادعهم منسصربهم لمرلاقعهمهمي، لا لسركرلن عرن أخطرسلللن، يال لسسلالن المسرلمسبّبسرهس

، لرنرسقش المطال ر ، يه  رارلص ير  أعمرسق الدارسلس رلكللل لأل با يل هكت يسيسي  مررماات سارسليلس للس

، لرطسلب ليسن الر دلرق برأن ا األيمست، لردراا ال يللاّ ه  ، لرهخص ال سات، لر  الدسيم  اإلهكسللست لاأليمست
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، أل مس لكاالن أخطرسلسم ، األما الذي ليعيهم نسداات ر  سسب المدّصالن بهدّة،  ل، لربسها صال لسرهسرأخذ دلاسس

   .ألكثا من ماة ي  األيمست نفسهسلدعلن 

لعل مرسبع  مررماات سارسليلس لااطالع عي  مدااارهرس، سرل أ رد أسرم ااهررااطست لمعاير  العردل مرن داخيره، 

، ركهك عن كثلٍا من يبل الثيج، الذي ا ل ها منه ليعسم  سرلى قمرره يمعاي  سذه المررماات لدااس  مدااارهس

كثلرك، للعينرلن دللر  لعدد اإلسراايليللن مرررماسم ير   رل ليرلٍد إعالمر  الثييل ، لسذا أمٌا هبه مرسا  لث 

عن الداسلس المطال   ليندسش، لعن الر ردلست الرر  رلايره دللررهم، للكرنهم ل اصرلن ير   رل  سلر  صاا  ت 

ي لالملايه  عي  إبااي صلاة إساايلل الدلل ، الر  لم رعد رخسك من منسقه  قارسلسسس أمرسم الراأي العرسم، الر د

، لكنهم ا لرمكنرلن مرن اخفرسل ذلك أنهس رمريك من الدلة لالدداة مس لمكنهس من  مسل  نفسهس، لالديسع عن مصسل هس

 .ل دلدرهم الخسيف ، لا لاقعهم المذعلا، لا مسردبيهم الميهل

61/3/5162يي بيروت   

https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi 

moustafa.leddawi@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi
mailto:moustafa.leddawi@gmail.com

