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ذا صحيح           سياسية، ه سفة ال لكن  . ليس المطلوب من مجلس الوزراء ان يؤلف آل اسبوع آتابًا في الفل
روت        " ورطة"الصيغة التي اختارها لمحاولة الخروج من       يعقد في بي ان س ذي آ ؤتمر التحريفي ال الم

وان  صهيونية"تحت عن ة وال ر العجب" التعديلي ه توقف  . تثي وزراء ان ول مجلس ال ضجة عن"يق د ال
.التي اشارت الى انعقاد المؤتمر" المفتعلة والمشبوهة حول التسريبات

دًا؟ من يقف وراء                 ا تحدي شبهة فيه ن وجه ال سريبات " من افتعلها؟ اي وزراء     "الت م يكلف مجلس ال ؟ ل
ا     ي يطرحه ئلة الت ذه االس ن ه ن اي م ة ع اء االجاب سه عن ه"نف ن  " توقف د م ل يزي د الموضوع، ب عن

ه، وهو        إلحاحها تبرع  ؤتمر المشار الي زاعم   " البيان الوزاري بنسب هدف شريف للم ذا (آشف م ) آ
ك                   ". الحديث عن الهولوآوست   ى ذل ى ان ال حاجة ال وزراء ال لكن لَم ارهاق النفس؟ يخلص مجلس ال

شبوهة "ما دام المؤتمر الذي تثار حوله الضجة    ه  " المفتعلة والم ر ل ا ان     . ال اث ه، وبم ر ل ا ان ال اث وبم
ر رسمية      "لب لم يقدم لعقده سواء من       اي ط  ستنتج          "جهة رسمية او غي وزراء ان ي ستطيع مجلس ال ، ي

ر              "بكل بساطة العقل االمني ان       ام الماضية عب ال اساس من الصحة للمعلومات التي نشرت خالل االي
".االنترنت

ان        " ال اساس لها غير       اذا نعتت    آه، اآلن  ". تنظيم حملة سياسية وديبلوماسية اعالمية ضد لبن ا لم فهمن
ى   . الضجة بالمشبوهة  ان، ال ذه   "اال اننا لم ندرك بعد لماذا يجب التنبه، على ما دعا اليه البي خطورة ه

ا                  ". الحملة تج، آم اين الخطورة تحديدًا؟ هل تكمن في فكرة عقد مؤتمر تحريفي في بيروت؟ ام انها تن
ؤتمر سمح            ان         يوحي مجلس الوزراء، من ان الترويج لمثل هذا الم ا آ ان؟ ربم ة ضد لبن اطالق حمل  ب

ارة   ة لالش ا لِبَق د صيغة اعتبره ى الوضوح، فوج ة عل وزراء يفضل الفعالي ه (مجلس ال ن يهم ى م ال
.انه قرر منع المؤتمر) االمر
ان               . اسوأ من المشكلة  " التخريجة" لكن    ذا المقطع من البي ة التي شكلها ه فباالضافة الى التحفة االدبي

ة "رجم الى احدى اللغات العالمية حتى ال تتجدد      والتي يؤمل اال تت    ّرط     " الحمل ان، ف ة ضد لبن االعالمي
صهيونية    ة ال . مجلس الوزراء بفرصة نادرة لبلورة موقف عربي واضح من قضية طالما غّذت الدعاي

ستغل                          وزراء ان ي ان األحرى بمجلس ال ي، آ ؤامراتي العرب دة عن الهوس الم رة جدي فبدل التعبير م
ة                    ال" الضجة" ًا، ان مقاوم المي ثاني ام الع رأي الع انيين والعرب اوًال، ولل شرح للبن دها لي تي توقف عن

ذب بعض         زال تجت ي ال ت صرية الت واء العن ى االه صلة ال ان ب صهيونية ال يمت ض ال رائيل ورف اس
.القطاعات االوروبية واالميرآية

تغالل  ستطيع اس ان ي ل آ صهيوني " الضجة" ب ي االصلي من المشروع ال ين ان الموقف العرب للتبي
م تكن في             ة ل ة المريع سبق بنحو نصف قرن ابادة اليهود على يد النازيين، وان هذه الجريمة التاريخي

ومي اليهودي    "اساس   ا ال تجوز في اي حال من االح                   " الوطن الق ه، وانه وال والتبني االستعماري ل
ة                          ة ان تكون النازي ذه الزاوي م من ه سطينيين والعرب، وال يه مبررًا لجرائم تاريخية اخرى ضد الفل

ا             . اودت بستة ماليين يهودي او بسبعة      سياسية التي تتيحه وآان يمكنه حتى، لو قرر التسلح بالجرأة ال
آلن نفسه ادانة االبادةمثل هذه الظروف، ان يعلن ان االنتماء الى الضحايا هو الذي يملي علينا في ا
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ًا                         ه يومي د الي ذي يعم ل ال ة القت ة ومقاوم ة الثاني التي تعرض لها اليهود االوروبيون في الحرب العالمي
.ورثة الناجين من االبادة

سألة  ل من م وزراء ان ينتق ان يجوز لمجلس ال ذا الحد، آ د ه ة" وعن ع " المحرق ة المجتم ى مطالب ال
سجمًا مع ن         وم           الدولي بأن يكون من سه، فيبحث في تطابق مفه سانية     "ف ة ضد االن مع بعض   " الجريم

ل شارون،                    ة االسرائيلية الحالي آريي يس الحكوم ل مسؤوليتها رئ الممارسات االسرائيلية، آالتي تحّم
د                 . وفي لبنان تحديداً   ه البل ذي تضج ب ؤتمر ال م جعل الم ولكن لَم ارهاق النفس ما دام يمكن بشطحة قل

   مؤتمر؟-زاب اللبنانية، ال وتتهيأ له بعض االح
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