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 "عالقة تكامل أم تناقض؟: التدويل والتعريب"

 منبر لتكامل األدوار: المؤتمر الدولي الشامل شبه الدائم
 
  نبيل قسيس. د
 

عريض على أن مسيرة التحرر الفلسطيني قد وصلت إلى مرحلة لم يعد فيها من الجبهات  هناك توافق
، على األرض المقاومة السلمية الواسعة: سوى ثالثالقادر على استقطاب دعم دولي  المجديللنضال 

، نقل ملف BDS وفرض العقوبات عليها إسرائيلتحفيز المقاطعة الدولية وسحب االستثمارات من 
 . بما في ذلك االنضمام إلى المنظمات الدولية وتفعيل دور األمم المتحدة ،إلى الساحة الدوليةالصراع 
 لنمن هنا،   .أمر مفروغ منههو  يسرائيلاإل -البحث عن تسوية للصراع الفلسطينيتدويل  ولذا، فإن
ن كنت سأتطرق ، زها بالحججيعز تو  لتدويلى الإالدعوة في مسّوغات بعيدًا أخوض  ذلك في ى لإوا 
في بؤرة ( التعريب، مثالً )وبالتالي بدائل التدويل  ،صيغة التدويل وضعكمدخل لعابر،  شكلبو السياق 
 .وهذا في صلب الموضوع النقاش،

 
 ما هو التدويل؟

موضوع بحث في كواليس الحلفاء بداياتها وكانت  ،لقد أخذت القضية الفلسطينية بعدًا دوليًا منذ البدء
كامتداد لما دار في كواليس الصهيونية العالمية قبل ذلك بعقدين من  ،األولىفي الحرب العالمية 

خذت الدول المختلفة مواقف من الصراع واتّ  ،الزمن، وبعد ذلك في عصبة األمم قبل حوالي مائة سنة
باتجاه استمرار سلب حقوق  ،في المحصلة ،بقيت تؤثر في سيره حتى يومنا هذا، وهي مواقف دفعت

إلى أن انتزعت منظمة التحرير الفلسطينية  ،وتشريدهم، فأصبحت قضيتهم قضية الجئين الفلسطينيين
للقضية مكانة سياسية على الساحة الدولية، وأصبحت الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين في جميع 

 .ولكن كشعب له حقوق غير قابلة للتصرف ،ليسوا كالجئين ،أماكن تواجدهم
 

                                                 
 .، وزير سابق(ماس)مدير عام معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني    



2 

 

يجاد حل شامل  ،ي نتكلم عنه هنا ليس تدويل القضيةمن هنا، فإن التدويل الذ بل تدويل البحث عن وا 
 . بما يؤمن للفلسطينيين حقوقهم أو بعضها مما يستطيعون العيش معه ،وعادل ودائم ينهي الصراع

مع قضية  التعاطف أون يأتي كتعبير عن التضامن أالبعد الدولي للمشاركة في إنهاء الصراع يمكن 
من دعم سياسي  ،وهذا له تعبيرات مختلفة شهدناها على مدى نصف القرن الماضي ،عادلة

 .ودبلوماسي ومشاركة في المقاومة المسلحة
 

 أو اإلنسانية أوالقانونية  أو األخالقيةسواء  ؛المدخل اآلخر للبعد الدولي هو الشعور بالمسؤولية
المدخل الثالث هو الشعور بالخطر   .القومية حيال شعب يعاني من الظلم وسلب الحقوق والتهجير

تصاعد التهديد للسلم العالمي جّراء تفاقم  أوحياتية،  مأكانت اقتصادية أسواء  ؛الذي يهدد المصالح
مكانياتالصراع   .امتداده وا 

 
 ،واألصدقاء األشقاءوانطوى على تضحيات من  ،وكان فيه ما يثلج الصدر ،األوللقد جربنا المدخل 

نهاء أصحابها إلىالحقوق  إعادة إلى ولكنه في نهاية المطاف لم يؤد   ورأينا في هذه  . الصراع وا 
كان لكل منهما سمات خاصة ال تتقاطع بالضرورة ن ا  و  ،المرحلة تضافر الدعم العربي والدعم الدولي

نهاية  إلىفي الوصول  لم ينجحا معاً ن ا  و  ،لبعضهما البعضن يمكملكانا نهما أ إال، األخرىمع 
 .الطريق

 
ويزيد فيه البعد القومي  ،آخرى لإويشتد ويخبو من حين  ،فهو مستمر منذ البدء ،المدخل الثاني أما

وبعد التضامن الدولي حينًا آخر، ولكن هذا التعبير عن التدويل يعتبر مكماًل للعمل  ،حياناً أالعربي 
 .ولكنه ال يفي بحد ذاته بالغرض ،الفلسطينيين إنصافالعام على الجبهات المختلفة بهدف 

 
 . ما تفتق عن حراك دولي جادذا إقدرة على التأثير والحسم  األكثر أراهفهو الذي  ،أما المدخل الثالث
وتهديد  ،فطبيعة الصراع  .تناقضبما يتطلب التكامل وال يسمح بالالعربي ان الدولي و وهنا يمتزج البعد

جل أومن  ،العمل معاً  األطرافيفرض على هذه  ،طرافًا ثالثةأالمصالح والعيش اآلمن الذي يطال 
واًل ولكنه يوفر حافزًا كافيًا للدول المؤثرة لكي تفرض حل ،هدف مشترك قد ال ينصف الفلسطينيين تماماً 

 .تقيها شر الفلتان في اإلقليم
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في ما  نامختلفتن امقاربتهما ن التدويل والتعريب االفتراض الصحيح أعنوان الجلسة اليوم ؤكد ي

 حداهما معرقالً إأو أن تشكل  ،، يمكن أن تعززا بعضهما البعضالقضية الفلسطينيةتسوية يختص ب
من  اً عتبر جزءه تفهذ، "في جهد دوليالمشاركة العربية "أن التعريب هو غير  ال شك  .لألخرى
جعل البحث عن حل للقضية الفلسطينية  على أنه هذا التحليلسياق التعريب في ، بينما نفهم التدويل

الدول العربية كاهل على ، فيقع العربقضية فلسطين هي قضية كل نطالقًا من أن ا ،ةً عربيمسؤولية 
أحد األمثلة على التعريب هي   .(بأي طريقة، ولكن سنبقى مع السياسي) هاعبء إيجاد حل لجميعها 

 ، والمبادرة العربية التي تبناها2891عام ال فاسخطة األمير فهد التي تبناها مؤتمر القمة العربية في 
عادة طرحها في قمة الرياض 1001عام الالعربية في بيروت  ر القمةمؤتم الحظ الدور ) 1002، وا 

واللجنة الرباعية  ،1002التدويل مؤتمر مدريد ، ومن األمثلة على (القيادي السعودي في كل هذه
الحظ ) 1002مؤتمر أنابوليس  والحقاً ، 1002عام ال 21+ ومؤتمر مدريد  ،1002وخارطة الطريق 

، تنفيذ هناك متابعة وآلياتكن تلم  ،الحالتين اتفي كلولكن   .(أيضًا الدور األميركي في كل هذه
 .التي عقد كل منها لمّرة واحدة فقطخاصة فيما يتعلق بالمؤتمرات الدولية بو 
 

 اً عربي اً ليس ذلك الوضع الذي أنتج جامعة عربية وتضامنآلن االوضع العربي لتعريب، ى الإعودة 
البعد لى عالذي ارتكز يفتقر إلى الكثير مما ميز التحرك العربي هو و  ،صف القرن الماضيتحوالي من

نشاء منظمة التحرير الفلسطينية ،وبومدين الناصرعبد زمن  ...القومي والعروبة في ذلك الزمن   ،وا 
إزاء القضية  ةالحالي ةقف العربياالمو  هم تفاصيلفأصبح من الصعب والحشد من أجل التحرير، ف

وكأنها جزء  امعهتبدل تو تحرك تكثيرًا ما  يبل ه، جهات دولية مؤثرةقف امو عن بمعزل الفلسطينية 
طروحات قبل بلت ،ط على القيادة الفلسطينيةو وكم من مناسبة رأينا فيها دواًل عربية تمارس الضغ ،منها

موقفًا من  تأخذأخرى لكن هناك ثابتة على التزامها، و عربية  هناك دوالً ال شك أن   .دوليةجهات 
وكنت قد حذرت في ورقة )وكأنها غير معنية  ،اأولوياتهسلم  أدنىفي فتضعها  ،القضية الفلسطينية

، (من ضيق ذرع بعض الدول العربية بالفلسطينيين وقضيتهم  "ةينيطسلفلا تاسار دلا ةسسؤ م" ـسابقة ل
 ،تأخذ موقفًا معاديًا من تطلعات الفلسطينيين للتحرر واسترجاع حقوقهمغير عربية  كما أن هناك دوالً 

                                                 
الخيارات الفلسطينية : "اإلسرائيلي في ضوء المتغيرات العربية واإلقليمية - الصراع العربي"نبيل قسيس، مؤتمر مؤسسة الدراسات الفلسطينية حول   

 1021نيسان . قبرص -الرنكا . المتاحة لكسب أكبر قدر من الدعم العربي واإلقليمي
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يرى في  اً دولي اً عام اً ورأي ،كثيرةأخرى  والً في الوقت الذي نجد د، بعينه يسرائيلوكأنها اليمين اإل
المشاكل  ولحل الكثير من ،والعنوان األخالقي لكل القضايا العادلة ،القضية الفلسطينية شغله الشاغل

 .مختلطة واألطراف المعنية كثيرة المواقف إذاً   .التي تثقل على البشرية
 

األقطار العربية وانشغالها بقضاياها الصعبة، بالنظر إلى حالة عدم االستقرار والوهن في الكثير من 
بمعزل ال وزن له وال تأثير  ،ما يمكن أن يشكله االهتمام العربي في القضية الفلسطينية هذه األيامن فإ

عادة 1001المبادرة العربية : فمثالً   .دوليوزخم  اهتمامعن  طرحها في مؤتمر القمة في الرياض  وا 
وعندما عقد مؤتمر   .تتبناها، لم يكن لها أن تنجح، ولم تنجح، في غياب حاضنة دولية 1002

لست عشرة دولة و بينها ممثلون للرباعية  ،بعثة دولية 00ة كبمشار  1002ثاني الأنابوليس في تشرين 
سالميةإلى الجامعة العربية ودول أوروبية  إضافة ،عربية وكذلك روسيا والصين والهند  ،همةم وا 

 ،مؤتمرًا لمرة واحدة دون آليات متابعة أو تنفيذهذا كان  -والعبرة ليست في العدد- والبرازيل والفاتيكان
عقيمة إطالق محادثات ثنائية إعادة وكان هدف المؤتمر ، ر الحضور العربي الكثيف من هذاولم يغي  

 .اجة لتكرارهاال حمحكومة بالفشل ألسباب و 
 

أال وهو  ؛بحث عن تسوية لمشكلة الشرق األوسطهمًا في الم جانباً أن  هذا واقع الحالنستشف من 
 ولم يعط   قد ُأهمل ،وأدوات تنفيذآليات مع ما يرتبط بذلك من األوسع الدولية المسؤولية نقلها إلى 
لى عرة غير معنية بحل يرتكز ؤثليس ألنه لم يكن على بال أحد، بل ألن هناك جهات مفرصة، 

لما يعرف بمشكلة الشرق األوسط بحثًا عن حل لها، عمق األوسع و األتحليل لإن ا  .الشرعية الدولية
يقود إلى االستخالص الذي عبر عنه   ،دوليةجدية تفكير قامت به مجموعة الدراسة التي على شاكلة 

النزاع في إيرلندا الشمالية  إلنهاءهمًا في المحادثات مالذي لعب دورًا  ،(Alderdice) لدردايسو أ لورد
ال يمكن  -كالصراع الفلسطيني الصهيوني–، أن المشاكل المعقدة قدم لتلك الدراسةو  ،2889عام ال

قادرة ، وبخاصة الجهات الاستثناءدون  نيشارك فيه جميع المعنييمثابر و أمين صادق جهد حلها دون 
الذي يجلس حول  المؤتمر الشامل شبه الدائم، وهو بذلك يؤكد على صيغة االتفاق عطيلتعلى 

أقدم  إنني  .لتي طرحتها مجموعة التفكير المذكورةا، (بالمعنى السالف الذكر)طاولته الجميع 

                                                 
‡ Inclusive Semi-Permanent Conference for the Middle East, Strategic Foresight Group, Mumbai, India, 2008. 
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في سياق الحل السلمي  ارها بديهيةالتي يمكن اعتب ،فاق مع هذه الوصفةطروحاتي هنا من منطلق االت
 .، كما سنبينوالتدويل عالمياً  ،الوحدة الوطنية فلسطينياً : تقودنا إلى متطلبين، والتي التوافقي

 
ة أو مؤازر ، يسرائيلالفلسطيني اإل بالصراعهتمة الم األطرافكلما مر الوقت، ازداد عدد يبدو أنه 
الوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية دون  باإلمكانوبالتالي، ليس   .ألسبابهطرف كل و معطلة، 

كانت أم ، داخلية تهميشها باإلمكانالتي ليس  ،الحل عطيلركة جميع األطراف القادرة على تامش
 من منطلق فلسطيني، ال يجوز أن يجلس أكثر من ممثل واحد للشعب الفلسطيني يلتزم . خارجية

ولذا، فإن   .ويسترشد بها، في أي مفاوضات مهما كانت صيغتها بمرتكزات المصلحة الوطنية العليا
 ،شبه الدائمجميع القوى الفلسطينية المؤثرة والقادرة على تعطيل الحل على طاولة المؤتمر جلوس فكرة 

إال من خالل دخول هذه القوى تحت مظلة منظمة التحرير  ،يجب أن تكون مرفوضة فلسطينياً 
يصبح إنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي شرطًا  بذلك.  سطينيين جميعاً مثل الفلتالتي  الفلسطينية

 .يسرائيلوللوصول إلى حل وتسوية للصراع الفلسطيني اإل ،الناجحمسبقًا للمؤتمر الدولي 
 
من عملية ها ؤ استثناغير عربية ال يمكن وأخرى  واًل عربيةد تضمف ،المعنيةالكثيرة األطراف الدولية ما أ

وهذا ليس  . ويجب أن يكون جزءًا منه ،مكمل للجهد الدوليهنا الدور العربي  . البحث عن حل
يأخذ مجراه بشكل  عربيًا صرفاً  فالتعريب يعني جهداً   .مثل التكامل بين التعريب والتدويل هنفس الشيء

إذا ما أتيح له  ليعززه ،في مرحلة ماأو يتفاعل معه يلتقي ربما  ثم ،منفصل عن باقي الجهد الدولي
وحملها موفدون إلى الجهات  ،العربية التي صيغت في مؤتمرات قمة اتمع المبادر ما لم يحدث ) ذلك

التي تتطلب  ةلتسويارفض التي ت سرائيلمن انحياز إلالدولية المعنية ليجدوا صدًا نابعًا في األساس 
م تسفي هذا الظرف الم اً واردليس ريب التع  .(2892انسحابها من األراضي التي احتلتها في حرب 

على الجامعة العربية  سبغهاالتي ت باإلجماععنينا الموافقة ت، وال وعدم القدرة على الضغط بالتشرذم
يزعج  خاصة إذا كان فيها شبهة تنازل عن موقفوب، آخرى لإمن حين  لطروحات الفلسطينيةا
 .لواليات المتحدةا
 

 ،وبشكل إيجابي يدفع باتجاه الحل العادل ،العربي في الجهد الدوليإذًا، المطلوب هو االنخراط 
بثقل  خاصة تعيق الحل أو تخفض من أولويته، فيصبح هذا االنخراط مرتبطاً وبمعزل عن أجندات 
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 تليستدويل الحل ولعل المشاركة العربية في   .فرص نجاحهليعززه ويزيد من وزخم التحرك الدولي 
ية نفالقضية الفلسطي، إذا ما طرح بجدية عن المشاركة فيهعرض أن تة مؤثرة لدولة عربيخيارًا يمكن 

 .في التعريف الدولي هي قضية الشرق األوسط
 
إذا كان للقضية الفلسطينية أن أصبح ضرورة واضحة  ،الجهد الدوليالتوجه إلى التدويل وتفعيل  إن

مواقف دول منحازة إلى اليمين والمواقف التي تقول بغير هذا هي تجد طريقها إلى التسوية، 
آليات قد تنصف الفلسطينيين، فيما يشكل تفعيل في أو أنها ألسبابها الخاصة ال ترغب  ،يسرائيلاإل

دت إلى إنشاء دولة أوالتي  ،تلك الدوللسياسة قديمة تعود جذورها إلى المواقف التي بلورتها  اً استمرار 
للتوصل إلى حل يقبل به " المتنازعتين"ترك األمر إلى الجهتين ف  .وتهجير الشعب الفلسطيني إسرائيل

  .فشل فشاًل ذريعاً و  ،أثبت عقمه ،ثنائية فرضت على الفلسطينيينفاوضات مالطرفان من خالل 
في غياب شروط مرجعية واضحة تحدد مآل المفاوضات، أن ال تفشل للمفاوضات الثنائية وكيف 

ي أصبحت معروفة للجميع بخطوطها العريضة تال–لنهاية فتكون المفاوضات ليس عن كنه نقطة ا
كيف يمكن أن يترك الشعب تحت االحتالل ليصل بل عن كيفية الوصول إلى تلك النقطة؟  –والرفيعة

 ،من خالل آلية تعتمد على قبول وموافقة الطرف األقوى عسكريًا واقتصادياً إلى حل ينهي االحتالل 
قها تحت ذرائع عقائدية ال مكان لها في القانون بأطماعه ويسوّ جاهر يوهو الطامع في األرض الذي 

من  وفي تعارض سافر مع قرارات األمم المتحدة وميثاقها الذي ال يجيز االستيالء على أراض   ،الدولي
 طرف ثالث محايد؟دون و  ،آلية تحكيمدون الل الحرب، كل ذلك خ
 

سرائيلما بين فلسطين و واقع الحال هو أن  اع ليس نزاعًا بين طرفين يمكن تسويته بوسائل حل النز  ا 
 وحرمان من ، بل هو حالة سلبحكم وأوربما ميّسر  ،الني يشترك فيها الطرفان المعنيان المعروفة

، وال يمكن حلها دون إعمال القانون الدولي ووسائله مستضعفحقوق قام بها طرف قوي ضد طرف 
 ماهذا هو تحديدًا   .وقراراتها أصحابها وفق الشرعية الدولية إلىوأدواته، بما يضمن إرجاع الحقوق 

وبدعم  ،وقرارات الشرعية الدولية ،يجعل من تدويل البحث عن حل وفرضه بموجب القانون الدولي
إذا ما كانت هناك أي جدية في الرغبة المعلنة في الوصول إلى إنهاء ، أمرًا ال غنى عنه ،عربي قوي
 .المتفاقمة في الشرق األوسطاع لحالة الصر 

 



7 

 

التي صممت  ولكن الذهاب باتجاه التدويل يحتاج إلى تغيير في سياسة الواليات المتحدة األميركية
ي سرائيلاإل -على أساس فصل الصراع الفلسطيني، 2882عام العملية السالم التي بدأت في مدريد 

ثنائي اتفاق ب بين الطرفين رهناً " النزاع" وجعلت حل ،في الشرق األوسط "متعددة األطراف"قضايا عن ال
تعلن أن حل الصراع بين ت ئفتفهذه الدولة العظمى ما   .يتوصل إليه الطرفان دون ضغط خارجي

الفلسطينيين ومغتصبي أرضهم ال يكون إال من خالل المحادثات بين الطرفين وبموافقة الطرفين، 
وكأن تحرر  ،إسرائيلأن يحصل دون موافقة  -وحتى ال يجوز- بمعنى أن إنهاء االحتالل ال يمكن

، وهذا في الوقت الذي تعلم فيه ل إلقليم عن الدولة األماي هو انفصسرائيلفلسطين من االحتالل اإل
 هووكل ما تفعله وعامًا بعد عام،  ،خ احتاللها وتجذره يومًا بعد يومترسّ  إسرائيلالواليات المتحدة أن 

واستخدام  ،على األرضي سرائيلغير القانونية التي يفرضها االحتالل اإلرات يتكييف موقفها مع التغي
 .موقعها الفريد في األمم المتحدة للحيلولة دون تبلور موقف دولي يفرض حاًل عادالً 

 
وعدم قدرة باقي الدول على تحييده، لم يعد هناك أمل في وقف  ،في وجود هذا الموقف األميركي

تهديد للسلم  إلىبالفعل  يؤدي إسرائيلالذي تسير فيه أن هذا الطريق  اإلدراكإاّل  ،عند حدها إسرائيل
وهنا تحديدًا يأتي دور الالعبين الدوليين   .ويعارض المصالح الحيوية للدول الداعمة لها ،العالمي
 .حل مشكلة الشرق األوسطوالمعنية ب ومن بينهم الدول العربية المؤثرة ،اآلخرين

 
العرب الضغط للتأثير في  الالعبين بإمكانكان  ،اريخ المعاصرهناك مناسبات عدة في الت تلقد كان

من دولة ( ومنه فلسطين)الساحل السوري برمته ( كماهونما)ون يفعندما استثنى البريطان  .سير األمور
الخالفة الموعودة للشريف حسين، كان بإمكان الشريف حسين رفض ذلك تحت طائلة سحب دعمه 

كذلك األمر كان مع الملك عبد   .حصللفاء في حربهم على الدولة العثمانية، ولكن هذا لم يللح
ال يستهان بها على الواليات المتحدة في السنين نفطية العزيز آل سعود الذي كان يملك أدوات ضغط 

مع ن و المتعاطفويتندر الدبلوماسيون األميركان   .األخيرة من الحرب العالمية الثانية ولم يستخدمها
هم مع رئيس ل اجتماع ما تم ترتيبعند ،القضية الفلسطينية كيف أن السفراء العرب في واشنطن

القضية أو إلى  ،قضايا جوهريةلم يتطرقوا إلى  ،ات القرن المنصرميالواليات المتحدة في تسعين
خالفًا األميركية،  ، فأضاعوا فرصة ثمينة للتأثير لدى أعلى جهة صنع قرار في اإلدارةالفلسطينية
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شأن اتهم بمؤتمر  ئلرسا قمم العربيةال وكذلك األمر عندما حمل مندوبو   .لتوقعات منظمي اللقاء
 .فلسطين ومحنة شعبهاصلة ب اتذ تليس ىخر ركزوا على مواضيع أف ،اإلدارة األميركيةفلسطين إلى 

 
كان يجلب معه نه إبل  ،الفلسطينيةم يعد بالفائدة على القضية ب وهو لالملخص، التعريب ُجر  ب

ي في جهد دول ،ذات التأثيرالدول العربية شارك تهو أن ف ،أما ما يمكن أن يفيد  .تنازالت مجانية
سهم في الوصول إلى ولدرء المخاطر عن نفسها، فت ،صلحتهاا فيه ملم ،في المنطقةإلنهاء الصراع 

 .تأثير أو مال أو كليهما من هاما لدى بعض رورة إلىاج بالضتل سيحح
 

اتسعت  العالم وكلما انتظر ،الجهات التي يمكن أن تشارك في المؤتمر الدولي الشامل شبه الدائم كثيرة
قليمي إالتي برزت كالعب يران إقبل سنوات، مثل في دائرة تسوية الصراع كن تالدائرة، فثمة دول لم 

اهتمامها ت قوتها االقتصادية و تركيا التي تنام وكذلكشبكة عالقات ومصالح تتسع بازدياد، قوي له 
حتمية ليس غريبًا أن يطرح البعض  ،لذا  .ما يزيد المشكلة تعقيداً بشؤون المنطقة في السنين األخيرة، 

في أعقاب خاصة وبتختلف عما كان مطروحًا أو متداواًل قبل سنين قليلة، التي  اإلقليميةحلول ال
ال يفيد العرب  ،في مثل هذا الجو . وغموض المرحلة القادمة ،خطيرةوتداعياته ال" الربيع العربي"

هي في نهاية المطاف دول شعوب تدعم  اإلقليممع دول في  أو ،الدخول في معارك جانبية فيما بينهم
 .مشكلة الشرق األوسط أساسبه  اإلجحافالحق الفلسطيني الذي يشكل 

 
 :خالصة

النزاعات المستعصية، أجريت بعيد مؤتمر أنابوليس، وقامت تحليلية معمقة لحل  ةدراستوصلت 
وحللت مبادرات  ،ي وكيف يتفاقم، وتطرقت إلى كلفة الصراعسرائيلبدراسة حالة الصراع الفلسطيني اإل

التي لم يكن )في ذلك الوقت " الموجودة على الطاولة"السالم السابقة جميعها، ونظرت في األمور 
يرلندا الشمالية وجنوب أفريقيا إ، واستقت الدروس من تجارب أخرى في (دأحدها بع" الربيع العربي"

يجب العمل من أجل عقد توصلت إلى أنه  - ومحادثات التكامل األوروبي بعد الحرب العالمية الثانية
ومع تفاقم الوضع اإلقليمي   .مؤتمر دولي شامل شبه دائم، يلتئم وال ينفض إال بالوصول إلى تسوية

                                                 
 .حديث خاص مع موظف سابق رفيع المستوى في إدارة الرئيس األميركي جورج بوش األب  



9 

 

وهذه ستأتي في نهاية المطاف للبحث عن -كأولوية  اإلرهابمحاربة ى لإات تهدف تحالفوتشكل 
يصبح الدفع باتجاه المؤتمر الدولي الشامل والدائم المزود بآليات وأدوات تنفيذ لحل  -جذور المشكلة

 .مشاكل الشرق األوسط ضرورة دولية تعني جميع الدول التي تحرص على مصالح شعوبها


