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ى       -آتاب االعتبار منذ بداياته، أثار الصراع العربي       صليبية حت شبيهات مع الحروب ال  االسرائيلي ت
ال،      ا ط صهيوني، مهم شروع ال أن الم ام ب به ع اع ش صراع اقتن ذا ال ي له وعي العرب سود ال صار ي

شام                 الد ال ى االرض المقدسة وب ا نكتشف     .سيكون مصيره مماثًال لما انتهت به هيمنة الفرنجة عل  لكنن
ات    اآلن ان التشبيه الصحيح قد ال يتعّلق بحتمية زوال السيطرة االجنبية، بمقدار ما يتصل بنمط العالق

ثال في              ا م ار   " "التي بنيت خالل فترة الحروب الصليبية، آما نقرأ رواياته اب االعتب سيرة اسامة    " آت
ات       ابن المنقذ، األمير العربي الذي جال في الشام وفلسطين في ال           قرن الثاني عشر ناقال اصداء التحالف

فمن يقرأ او يعيد قراءة اسامة      . بين قادة الفرنج وزعماء االمارات العربية المختلفة، والمتحاربة احيانا        
ار        تح صحف النه ه لحظة ليف ا طوى آتاب زة اذا م ة ممي ه نكه وم سيجد في ذ الي ن المنق امة،  . ب د اس عن

.غل وانفعاالتزيارات بين االخصام وصداقات توظف وز
وفي آلتا الحالتين ال    .  وفي الصحف ايضا زيارات بين االخصام وصداقات توظف وزغل وانفعاالت          

ة      . يحتل الساحة اال القادر على محاربة الخصم ومصادقته في آن معا           فهذا حسني مبارك، رئيس الدول
ة ال           ي المواجه صدارة ف ع ال ل موق رائيل، يحت ة اس ى مهادن سباقة ال ة ال ت  العربي ع التعّن سياسية م

اهو  امين نتني وزراء بني يس ال سده رئ ذي يج رائيلي ال ان  . االس ذي آ ك ال ن طالل، المل سين ب ذا ح وه
ه المضمر            باألمس مستعدا آامل االستعداد لقطف ثمار التبدل االنتخابي في اسرائيل، يتخلى عن رهان

ذي سارع        . على نتنياهو ليدعم السلطة الفلسطينية     ات ال ى حصره في         وهذا ياسر عرف سّرعون ال  المت
زعيم اآلخر للمعارضة االسرائيلية ه ال ع حرس الحدود ألمن اسرائيل يتصرف وآأن و . موق ا ه وه

ستعيدا طقوس                 شمعون بيريس، الخاسر آل صدقية قبل أشهر يقفز فوق الحكومة االسرائيلية القائمة م
.المصافحة مع عرفات

غ درس ي                ع ابل ر المتوق شابك غي ذا الت سيرة                لعل في ه ا م رة التي تمر به ة الخطي ستخلص من االزم
م       ا                  . التسوية منذ وصول نتنياهو الى الحك ا، التي ستخرج به ى اهميته ة، عل ائج اآلني فبمعزل عن النت

ة لل                    اهيم العربي ادة صوغ المف ه يجب اع ا ان ات  المفاوضات المستأنفة بعد طول قطيعة، صار جلي عالق
ا               شفه سياسات االطراف العرب المنخرطين فعلي ا تك الدولية في منطقة الشرق االوسط، في ضوء م

سوية سيرة الت ي م ه  . ف ن توقع ان يمك ا آ بخالف م ه(ف ة علي بعض المراهن د ال ار )وعن ؤد انفج م ي ، ل
ة الوضع الميداني الى نسف التسوية برمتها، وال هو ترك مدمني الصمود والتصدي يستأثرون               . باللعب

بحسب توصيف قومجي   " المتخاذلين"و" المتورطين"على العكس تماما، فإنه اعطى دفعا قويا ألولئك         
.آيل الى االضمحالل حيثما آان اال في لبنان

ر؟ وهل      . المجابهة مع الحكم االسرائيلي    /  اآثر من ذلك، صار هؤالء اقوى في الحوار         فهل من يعتب
ستمر الصراع العربي             ينوجد اسامة جديد ليكتب آتاب اع      سجل آيف ي  االسرائيلي   -تبار معاصر ولي

  في ظل السالم الرسمي؟ وهل من يعتبر؟
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