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ون                              دائم صورة الضحية في عي و دعائي محض، في وجه استمالك اسرائيل ال ٍد، ول بدأ االمر آتح
يًا     . االوروبية" الحقوَقْنسانية"الغرب واختباٍر لعالمية القوانين    ة معطى سياس سرعة ملفت لكنه استحال ب

دعوى ال             . مؤثرًا في الشرق االوسط     ول القضاء البلجيكي ال ل      والحال ان مجرد قب مرفوعة ضد اريي
شكل فاتحة لتطورات ال يتصورها معظم                         ذه القضية، ي ه ه ا ستؤول الي شارون في بروآسيل، ومهم

.الذين يتحمسون اآلن لمقاضاة رئيس الحكومة االسرائيلية، وقد يفاجأون غدًا بما تؤدي اليه
د    د ح ف عن ة للتوق ر قابل ورات غي ذه التط ون ه ن آ ة م أة المحتمل صر المفاج ن عن ساحة  ويكم ود ال

ضية            سبته ق ذي اآت م ال ن الحج أثر م ذي يت ال االول ال ًا المج ن حكم رائيلية، وان تك سياسية االس ال
تس   "شارون، وخصوصًا بعد اتساع المطالبة بمقاضاته الى الواليات المتحدة عبر منظمة             ان راي هيوم

اطع متطل         ". واتش اذ سمعة    ولن يكون غريبًا في ظل االنزعاج االميرآي من شارون، ان تتق ات انق ب
ه  (اسرائيل مع الشرخ البادئ في االتساع، في مكان آخر، بين جناحي االئتالف الحاآم               والذي عّبر عن

.، لتفضي الى انفراط عقد الحكومة في أمٍد اقرب مما آان متصورًا)شمعون بيريس قبل يومين
ا في اسرا                      سياسية التي حّرآه ال مظاهر الوحدة ال ذا االحتم ئيل القضاء البلجيكي،      وال تخفف من ه

ه            "اجنبيًا"فمهما تكن حدة الحمية الوطنية فيها امام ما يحسب تدخًال            ى اثارت ا درج شارون عل ان م ، ف
ربح والخسارة                      ل بتغليب حساب ال ره، آفي زال يثي سياسي االسرائيلي، وال ي من تململ في المجتمع ال

ت   ين الوق دما يح ى ص    . عن ذا االوان، ال أتي ه ى ي ة، حت ن القاضي   وال حاج ف م ذآرة توقي دور م
ي مة       . البلجيك ن عاص ر م ي اآث اتيال ف برا وش حايا ص ق ض صال ح ة باستح اعت المطالب دما ش فبع

سؤولين             ث الم ا لح ة آاهان ات لجن ى خالص ي عل ضائي اوروب ص ق صادقة ن ي م د تكف ة، ق عالمي
.االسرائيليين اآلخرين على البحث عن مخرج

 
ى            واذا آانت المفاعيل المرتقبة للدعو      ى المرفوعة امام القضاء البلجيكي تحمل طابعًا راهنًا بالنسبة ال

دًا                    ا تحدي اني منه ة، واللبن اسرائيل، فثمة مفاعيل اخرى طويلة االمد، اال انها تطول المجتمعات العربي
ة( اس حبيق سيد الي سألة ال ا يتعدى م ي م ذين )ف ا بعض ال شتهيه ربم ا ي ذهب بعكس م د ي ا ق ذا م ، وه

دخل         . الحتمال ادانة شارون  يصفقون عن حق     ا ت ذه القضية هو انه ر منظور له ولعل اول مفعول غي
.الى مسار العولمة قسمًا من الجمهور العربي يتحمس في العادة لكيل اعنف الصفات اليها

 
ة، اي                     اد العولم رز ابع ى القضاء البلجيكي استخدام ذآي الحد اب  ففي لجوء المحامي شبلي مالط ال

انوني  د الق دولالبع د من حدود ال ا هو ابع ى م اآم ال ي توسع صالحيات المح ل ف ذا . المتمث يس ه ول
ضا                     دخًال لتحرآات ق ل يمكن ان يصبح م ًا، ب ًا بحت ة تطورًا نظري ئية ضد  االستبطان للعولمة الحقوقي

سؤولين عرب ام وم يس . حك ة ضد رئ ول دعوى موجه ي قب ردد ف م يت ضاء البلجيكي ل ان الق واذا آ
ه للبحث في اتهامات                       يمكن تصور قابليت ي، ف ام الغرب رأي الع ة من ال ة المدلل حكومة اسرائيل، الدول

معبسجلها في التعذيب الوحشي والق" المشهود لها"ترفع ضد مسؤولين في بعض الدول العربية 
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وطني              اد ال ة، فضال عن االجته بواسطة القتل الجماعي، وآلها انتهاآات تجيز المواثيق الدولية الحديث
.في هذا البلد او ذاك، اعتبارها جرائم ضد االنسانية

سياسي      " الوعي المعّذب" وال ريب في هذه الحال ان        ق االمر ب دما يتعل ًا عن الذي يكبح قاضيًا اوروبي
أثيرًا    .  جاء دور مسؤول عراقي او سوري او جزائرياسرائيلي، ينتفي اذا  ل ت وثمة مفعول آخر ال يق

ة     " تحّرك"يتمّثل في    ى                 . صورة اسرائيل العربي د معن ة محددة تفي ق بجريم ة دعوى تتعل ك ان اقام ذل
ده                        ا في سياق تندي ى خلطه وعي العربي ال ل ال االقرار بوجود تدرج في الجرائم االسرائيلية، فيما يمي

صري ةبالعن دائيتها الدائم صهيونية وع زرة صبرا  . ة ال ين، ومج ان مع ن مك دء م ن الب د م ًا، ال ب طبع
.وشاتيال هي المكان االنسب

ضايا   ك ق ًا بتحري وة وسمحت تالي ة المرج ى النتيج دعوى توصلت ال ى اذا افترضنا ان ال ن، حت  ولك
من السياسات االسرائيلية    في الغرب، فسيؤدي هذا التدّرج منطقيًا الى سحب قسم          " شعبية"اخرى اقل   

ار          . من دائرة االتهام   ى اعتب زع ال سبية من جمهور ين ار الن ول معي وال يعني ذلك مهادنة، انما فقط قب
شراسة                . آل االسرائيليين سيان   ا االدعاء الغالب ب وبهذا المعنى، انه بداية لتطبيع صورة اسرائيل فيم

  .هو مقاومة اي تطبيع معها
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