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مقدمة
واجه هذا البحث اعرتاضً ا شدي ًدا من بعض القوميني الكرد ،لكنهم
مل يقدموا نق ًدا علم ًيا موثقًا ملحتوياته .رمبا تكون القراءة التاريخية
للوجود الكردي يف سورية ،إضافة إىل نقد بعض مرتكزات الخطاب
القومي الكردي يف سورية ،مثل مسألة "الحزام العريب" و"اإلحصاء
االستثنايئ" و"كردستان الغربية" و"الحجم السكاين" لألكراد يف
سورية ،هي أكرث ما أثار حفيظة املعرتضني ،إىل جانب النقد املقدم
للحركة السياسية الكردية من خالل استعراض برامجها وآليات عملها
وتحالفاتها وأدوارها منذ انطالقة الثورة السورية .لكن البحث مل
خصوصا يف ظل حكم
ينكر الحيف الذي وقع عىل األكراد يف سورية،
ً
حل
البعث ،ودافع عن الحقوق الثقافية واللغوية لألكراد ،وقدم ً
دميقراطيًا يقوم عىل املواطنة املتساوية وتوسيع نطاق الحكم املحيل
يف سورية املستقبل.
لقد شارك يف تأليف الكتاب فريق من الباحثني يف املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،وقد كتب محمد جامل باروت املادة
كتاب من تأليفه بعنوان" :التك ّون التاريخي
التاريخ ّية باالستناد إىل ٍ
الحديث للجزيرة السوريّة :أسئلة وإشكاليات التح ّول من الب ْدونة
إىل العمران" .وسنحاول يف ما يأيت تقديم صورة مكثفة ألهم األفكار
الواردة يف هذا الكتاب.
تركز مقدمة البحث عىل إحدى الخصائص املميزة للثورة السوريّة عن
ثوريت تونس ومرص ،من ناحية اجتامعية ،وهي خصوص ّية املجتمع
السوري املركب إثن َّيا ،دين ًّيا ،وطائف ًّيا ،بالنسبة إىل الهوية املتجانسة
ّ
نسبيًا يف املجتمعني التونيس واملرصي ،وتشري إىل إمكانية االستخدام
السيايس لهذه االنتامءات الفرع ّية يف األزمات الكربى ،وما يحمله
ذلك من تأثري سلبي يف التكامل واالندماج االجتامعيني ،وبناء الهوية
الوطنية .لكنها تؤكد من جهة ثانية عىل فشل الدولة القطريّة العربيّة
(املرشق ّية) يف مرحلة ما بعد االستقالل – كنظام  -يف إنتاج هويّة
وطن ّية جامعة باالستناد إىل فكرة املواطنة املتساوية ،ولجوئها إىل
أيديولوجية توحيدية قرسية أو إىل القمع ،ويف محطات عديدة لجأت
إىل اتباع آليات سياسيّة إلدارة التنوع الهويايتّ مبحاصصات هويّاتيّة
خف ّية (ص 7و.)8
أرادت املقدمة أن تقول بوضوح إ ّن املسألة الكرديّة يف سوريّة من أبرز
التحديات اآلنية واملستقبل ّية التي تواجه الدولة واملجتمع السوريني
باعتبارها مشكلة تتشابك فيها العوامل التاريخ ّية والدميوغراف ّية،
إضافة إىل التفاعالت السياسيّة اإلقليمية والدوليّة املحيطة .وهي
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تحمل يف طياتها مخاطر عديدة تتجىل يف رؤى تقسيمية تقفز فوق
الحقائق الدميوغراف ّية والجغراف ّية .من هنا يحاول البحث أن يقدم
خصوصا يف األوساط الكردية الحزبية.
رؤية مغايرة ملا هو سائد،
ً

مسألة أكراد سورية:
رؤية مغايرة
يبدو القسم األول من البحث "األكراد يف سورية :إطار تاريخي عام"
األكرث أهمية من حيث كونه يطرح جملة من املسائل غري املعتادة يف
خصوصا بعد آذار /مارس  ،2011وميكن
األوساط السورية الكردية،
ً
تحديد أهم األفكار التي حاول البحث إيصالها ،يف هذا القسم ،يف ما ييل:

 -1الهجرة عامل أساسي
في المشكلة الكردية في سورية
يرى البحث أ ّن املسألة الكردية يف سورية يشء مختلف عام هي عليه
يف إيران والعراق وتركيا .فاملشكلة الكردية السورية ،مبعناها الراهن
من الناحية التاريخية الرصف هي مشكلة تركية تساقطت آثارها يف
سورية أكرث مام هي مشكلة سورية ،وإن أعادت القوى السياسية
الكردية يف املراحل الزمنية السياسية الالحقة صوغها تدريجيًا عىل
شكل مشكلة كردية سورية (مسألة أكراد سورية ص .)15فأصل
املشكلة ،وفقًا لذلك ،يكمن يف تحطيم الكامليني ملعاهدة سيفر ،1920
وإرغامهم الدول الكربى عىل إحالل معاهدة لوزان  1923محلها،
ولتي أنهت مرشوعني نصت معاهدة سيفر عىل قيامهام يف أرايض
ما سيشكل الحقًا الجمهورية الرتكية ،هام الدولة األرمنية والكيان
الكردي .وكانت أرايض هذين املرشوعني اللذين نصت عليهام اتفاقية
سيفر  1920تعترب كرديّ ًة وجز ًءا ال يتج ّزأ من كردستان الشامليّة يف
منظور القوميّني األكراد ،بينام كانت ت ُعترب أرمنيّ ًة وتشكّل جز ًءا من
مقاطعات أرمينيا الكربى الجنوب ّية  -الغرب ّية يف منظور القوم ّيني
األرمن ،يف حني كانت تعترب تركية بالنسبة إىل القوميني األتراك ،كام
يعترب جزء كبري منها من الشام التاريخي بالنسبة إىل القوميني العرب،
وتحدي ًدا بالنسبة إىل النخبة القومية السورية التي قادت مرشوع
اململكة السورية العربية يف عام .1920
أدى إنهاء مرشوع الكيان الكردي يف كردستان تركيا ،وقيام الجمهورية
الرتكية الجديدة إىل نشوب ثورات كردية عشائرية ضارية ضد
سياسة الصهر القومية الرتكية الجديدة .وبني سنوات 1938-1925
قام األكراد يف كردستان تركيا بسبع عرشة ثورة ضد تلك السياسة.
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وقد نتج من سحق هذه الثورات تدفق هجرات كردية عديدة إىل
سورية الواقعة تحت االنتداب الفرنيس ،وتركّزت معظم الهجرات يف
منطقة الجزيرة السورية .كذلك ،شجعت سياسات االنتداب الفرنيس
اإلثنية بشكل منهجي عىل الهجرة إىل الجزيرة السورية ،وفتحت
أبوابها خالل الفرتة  1943-1925عىل مرصاعيها (ص.)18
ومعنى ذلك أ ّن الهجرة شكلت العامل الحاسم يف ارتفاع الحجم
السكاين الحرضي للجزيرة السورية مبع ّدل منو مرتفعٍ مس ّجلٍ قدره
إقليمي يف سوريّة
( )%5.6سنويًّا ،وكان هذا أعىل مع ّدل منو سكا ٍّين
ّ
االنتداب ّية حتى عام  ،1943وميثل تقري ًبا خالل تلك الفرتة أكرث من
ثالثة أمثال تقديرات معدل النمو السكاين العام (ص.)21

 -2اإلحصاء االستثنائي
يف مرحلة تطبيق اإلصالح الزراعي ( )1961-1958إبان الجمهورية
العربية املتحدة ،شهدت سورية موجة هجرة جديدة من تركيا،
لالنتفاع من عملية توزيع األرايض التي استولت عليها مؤسسة
اإلصالح الزراعي عىل الفالحني ،وقدر حجم هذه الهجرة بألوف
لغي يف
املهاجرين .ويف مرحلة االنفصال السوري ( )1963-1961أُ َ
املرحلة األوىل قانون اإلصالح الزراعي ،ومتت عملية ربط توزيع
أرايض الدولة بعملية إعادة "توزيع السكان" يف مرحلة حكومة
الدواليبي ( 8كانون الثاين /يناير 28 -آذار /مارس  .)1962ويف 5
ترشين األول  /أكتوبر  1962قامت حكومة العظم بعملية إحصاء
استثنايئ للسكان يف محافظة الجزيرة (الحسكة) ،وقىض قرار وزارة
الداخلية التفصييل بإنهاء كافة سجالت األحوال املدنية السابقة
املتعلقة بسكان املحافظة ،وإجراء إحصاء عام جديد لسكان املحافظة
سوريني و"أجانب" ،واعتبار السوري هو كل من كان مس ّج ًل يف قيود
األحوال املدنية قبل عام  ،1945ومن ث ّم اعتُرب املهاجرون املقيدون
رسم ًيا قبل هذا العام سوريني .وارتبط تحديد عام  1945كسنة أساس
بتقدير الحكومة السورية املنطلق من أ ّن تدفق الهجرة الجديدة
التي حاز أفرادها عىل هويات شخصية بطرق مختلفة ومبساعدة
أقربائهم وعشائرهم قد بدأت يف عام  ،1945واستقرت عىل طول
الحدود من رأس العني إىل املالكية .وبالتايل كان الهدف هو تحديد
دفقة موجة الهجرة الجديدة (ص.)33-28
أدت عملية اإلحصاء إىل تسجيل"  85ألف "مقيمٍ " يف محافظة
ٍ
واحد بصفة "أجانب أتراك" ،وهو مايعادل  %28من
الحسكة يف يومٍ
سكان املحافظة البالغ يومئذ  302ألف نسمة يف ضوء نتائج التعداد
العام الذي ت ّم يف العام ( 1960ص .)36و ُج ّرد من الجنسية السورية
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عدد من كبار السياسيني والعسكريني السوريني مثل عبد الباقي
نظام الدين ،النائب والوزير يف حكومات متعددة ،وشقيقه اللواء
توفيق نظام الدين ،رئيس هيئة األركان السورية ( .)1957-1955ويف
العائلة الواحدة كان يحدث أن هناك من تم اعتباره سوريًا وهناك
من ص ّنف يف خانة "أجانب تركيا" .ولكن تجريد نظام الدين وشقيقه
من الجنسية أفقد عملية اإلحصاء أي صدقية ،وصبغها بطابع االنتقام
(ص 36و.)37
يف أوائل ترشين الثاين  /نوفمرب  1962استكملت حكومة العظم
وضع مبادىء "برنامج إصالح منطقة الجزيرة" ،الذي متثل جوهره يف
اعتامد سياسة "تعريب" الجزيرة ،ويف تجميد تطبيق قانون اإلصالح
نصيب يف األرايض التي توزّع.
الزراعي يك ال يكون للغريب أي
ٍ

 -3مشروع الحزام العربي
بعد حركة الثامن من آذار /مارس  1963أعيد الفالحون كافة يف
غضون ثالثة أسابيع من دون أي متييز قومي بني كردي وعريب إىل
األرايض التي طردوا منها .لكن قيادة فرع حزب البعث يف محافظة
الحسكة تبنت دراسة أعدها محمد طلبة هالل بعنوان "دراسة عن
محافظة الجزيرة من النواحي القومية ،االجتامعية ،السياسية" ،وكانت
يف العديد من نقاطها استمرا ًرا ملرشوع "إصالح منطقة الجزيرة"
(ص .)38وقدمت الدراسة رأيها لحل "املشكلة الكردية" يف الحسكة
من خالل برنامج تعريب شاملٍ يقوم عىل :تهجري السكان األكراد إىل
الداخل وتوزيعهم ،وإجالء كل من مل تثبت جنسيته ،وتسليم كل
مزدوجي الجنسية إىل بلدان جنسيتهم األصلية ،واستبدال املشايخ
األكراد مبشايخ عرب ،وإسكان عنارص من عشرية شمر يف املناطق
الكردية الحدودية ،وجعل الرشيط الشاميل للجزيرة منطقة عسكرية
كمنطقة الجبهة بحيث توضع فيها قطعات عسكرية مهمتها إسكان
العرب وإجالء األكراد وفق ما ترسم الدولة من خطة ،وعدم السامح
ملن ال يتكلّم العربية مبامرسة حرية االنتخاب والرتشيح  ...إلخ
(ص .)39وقد عملت القيادة القطرية بد ًءا من عام  1966عىل دراسة
فكرة "الحزام العريب" طر ًدا مع تنفيذ االتحاد السوفيايت ملرشوع سد
الفرات .وتشري دراسة أعدها مكتب الفالحني القُطري يف أواخر عام
 1966إىل أن مساحة الحزام العريب بلغت نحو ( )3001911دومنًا
(ص.)40
أخذت مياه بحرية األسد ،ابتدا ًء من عام  ،1969تغمر أرايض عشائر
الولدة يف الفرات األوسط ،لكن فالحي الغمر مل يرحلوا إىل القرى
رغم عنهم بعد أن بدأت املياه
الجديدة التي حددتها الحكومة لهم إال ً
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تغمرهم بالفعل ،وميكن تقدير الحجم اإلجاميل الذي ت ّم إسكانه يف
منطقة الحزام العريب بـ  4000أرسة تشكل نحو  24ألف نسمة كحد
أقىص ،ومنحوا حيازات عىل أساس نسبي بقدر الحيازات التي شملها
تعديل يف الرتكيبة اإلثنية
ً
الغمر .ومل يشكل هذا الحجم تغي ًريا أو حتى
الدميوغرافية للجزيرة السورية بأكرث من معدل الزيادة السكانية.
وقد بلغ عدد قرى "الحزام العريب"  42قريةً ،وروعي يف قراه وضع
قرية عربية بني كل قريتني أو ثالث قرى كردية ،وأنشئت هذه القرى
مبجملها عىل أرايض الدولة الخالية من العمران ،واملستوىل عليها من
جانب مؤسسة اإلصالح الزراعي ،وبالتايل مل ينشأ أي منها يف مكان أي
قرية كردية عامرة كنتيجة نهائية (ص.)41
ومن ث ّم ،يرى البحث أ ّن الضوضاء التي أثريت حول "الحزام العريب"
مصطنعة؛ فهذا الحزام مل يكن أكرث من توطني ملغمورين يف بالدهم،
كام يف أي كارث ٍة إنساني ٍة ،لكن السياسات البعثية الضوضائية بالخطاب
القومي الصاخب صبغته قوم ًيا باسم "الحزام العريب" ،إىل جانب
الضوضاء القومية الكردية التي بالغت يف ظروف الشعور بالقهر
والحرمان مبخاطر هذا املرشوع عىل الوجود الكردي يف الجزيرة.
وكانت السياسات التعريبية شكلية ولفظية أكرث مام هي سياسات
مثل (ص.)42
قومية باملعنى الكاميل الذي جرى يف تركيا ً
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وهو ما متثل يف حركة الجزيرة االنفصالية ( .)1939-1937وقد عارض
معظم قادة املجتمع املحيل الكردي السوري يف الجزيرة ،بالتنسيق
مع قيادة الكتلة الوطنية يف دمشق ،حركة االنفصال ،وحملت السالح
ضدها ،بل وأحبطتها ،ليحترض املرشوع االنفصايل يف الجزيرة يف أواخر
الثالثينيات (ص.)54

 -5اختراع كردستان الغربية
يرى البحث أ ّن األكراد يف سورية قد تع ّرضوا إىل مؤثرين ،هام املؤثر
الكردستاين املرتبط بحركة الحزب الدميقراطي الكردستاين يف العراق
ثم املؤثر "اآلبوجي" املرتبط بحركة حزب العامل الكردستاين (.)PKK
ويعود أوضح تأثري للمؤثر األول إىل أواخر الخمسينيات ،بينام يعود
دور املؤثر الثاين إىل مرحلة النصف الثاين من الثامنينيات وما تالها
حتى اليوم (ص.)59
رأى بعض النخب الكردية يف سورية ،ومعظمها ينتمي إىل أكراد
األطراف بفعل املؤثر الكردستاين العراقي ،أول مرة يف املجتمعات
الكردية املحلية السورية جز ًءا تاريخ ًيا وجغراف ًيا من كردستان الكربى،
واخرتعت هذه النخب مفهوم "كردستان الغربية" ،بينام يرى البحث
أ ّن املناطق التي يتكثّف فيها الوجود الكردي السوري مل تشكّل جز ًءا
من كردستان قط يف أي مرحلة من مراحل الحركة الكردية الحديثة،
كام مل يشكل األكراد أغلبية سكانها يف يوم من األيام ،هذا إضافة إىل
قسم كب ًريا منهم هاجر من تركيا (ص 59و.)60
أ ّن ً

" -4أكراد الدواخل" و"أكراد األطراف"
مييز البحث بني ما ميكن وصفه بـ "أكراد الدواخل" أو أكراد الشام
التاريخيني ذوي التاريخ املستقر ،وبني "أكراد األطراف" امله ّجرين
رسا .ويرى أ ّن أكراد الدواخل شكلوا جز ًءا ال يتجزأ من املنظومة
ق ً
البرشية واالقتصادية – االجتامعية  -السياسية لبالد الشام ،فساهمت
نخبهم وقادتهم يف الحركة العربية ومرشوعها يف بناء اململكة السورية
العربية ( ،)1920-1918وبرز يف جمعية العربية الفتاة ،ثم يف واجهتها
حزب االستقالل يف طور تلك اململكة ،عد ٌد من الشخصيات الكردية
الفاعلة التي سيستمر دورها االجتامعي والسيايس حتى خمسينيات
القرن العرشين .ومن ثم ،كان أكراد الدواخل مندمجني باملنظومة
العربية الشامية (ص.)53

ويستند البحث إىل الخارطة التي ق ّدمها القوم ّيون األكراد يف عام
جيب صغريٍ ج ًدا يف
 1948التي ترى أنه ال يدخل يف كردستان سوى ٍ
منطقة جبل األكراد بعفرين املتاخمة للحدود السورية  -الرتكية ،بينام
ال يظهر أي حضور للجزيرة السورية يف الخارطة .ويذكر البحث أ ّن
األمري كامريان عايل بدرخان مل يدخل يف محارضته "املشكلة الكرديّة"
يف متوز /يوليو  1949أمام "الجمعية اآلسيويّة" يف لندن أي جز ٍء من
أجزاء الجمهوريّة السوريّة يف كردستان .وقد ذكر بدرخان يف ختام
محارضته" :استولت عىل الشعب الكردي ثالث دو ٍل ،لذا انقسمت
كردستان بني هذه الدول الثالث ،تركيا وإيران والعراق" (ص.)63-61

وهناك "أكراد األطراف" الذين قدم معظمهم إىل سورية عرب موجة
هجرات متتالية من تركيا إىل الجزيرة .وبينام مر أكراد الدواخل
مبرحلة االندماج السيايس الوطني يف إطار الحركة الوطنية السورية،
فإ ّن سلطات االنتداب الفرنيس حاولت أن تستغل بعض قادة أكراد
األطراف األقوياء واملتمركزين يف منطقة الجزيرة السورية ،لتشكيل
كيان كردي   -كلدو  -آشوري مستقل ذاتيًا تحت االنتداب الفرنيس،

مشاريع كردستان الغربية هذه ،وفقًا للبحث ،هي مشاريع متأخرة
ليس لها تاريخ ،وميتد تاريخها فحسب إىل تأثري كردستان العراق بعد
الغزو األمرييك للعراق ،وقد أدى ذلك إىل تح ّوالت جديدة يف اتجاهات
املجتمع الكردي السوري ،تضافرت يف وقت الحق مع اندالع الثورة
السوريّة يف عام  ،2011وأخذ مفهوم كردستان الغربية أو غرب
كردستان ينتعش ويربز من جديد.

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
مسألة أكراد سورية

 -6الحجم السكاني وتوزع المجتمعات
المحلية الكردية األساسية
ينتقد البحث ،بشكل غري مبارش ،املبالغات السائدة لدى القوى
الكردية ،يف ما يتعلق بحجم األكراد السكاين .فالحجم السكاين لألكراد
يف سورية يعاين اضطرابات كثرية متنع تحديده بشكل دقيق يف
ضوء بيانات موثوق ٍة .لكن البحث يستخدم إحصاء مجموعة حقوق
األقليات يف لندن  -وهو تقرير ينطوي عىل املعقولية بالنظر إىل خربة
واضعيه الجيدة باملجتمعات املحلية الكردية السورية  -لعدد األكراد
يف سورية يف عام  1985كسنة أساس ،والبالغ  743000نسمة من أصل
 9200000نسمة ميثلون إجاميل سكان سورية ،ومبا نسبته  8يف املئة.
ووفقًا لذلك ،فإ ّن عدد السكّان األكراد ،يف حده األدىن ،مبع ّدل منو
سكاين قدره  2يف املئة ،يصل إىل  1218970نسمة يف عام  2010بنسبة
 5.9يف املئة من مجموع السكّان يف سورية؛ وعدده يف حده األعىل،
مبع ّدل منو سكاين قدره  3يف املئة ،يصل إىل  1555677نسمة يف عام
 2010بنسبة  7.6يف املئة من مجموع السكّان يف سورية (ص.)67
أما القسم الثاين من البحث ،فريكّز عىل انطالق الحركة السياس ّية
الكرديّة يف سورية ،ونشوء أحزابها وتط ّورها وبرامجها وعالقاتها
ويفصل القسم الثالث حراك
بالقوى السياسيّة األخرى يف سورية.
ّ
األكراد يف الثورة السوريّة منذ آذار /مارس  ،2011ودرجة مشاركتهم
فيها ،وتقاطعهم معها ،وافرتاقهم عنها؛ ويقارب االنخراط الشبا ّيب
ونشوء التنسيقيّات يف مقابل التحفّظ الحز ّيب عىل املشاركة ،كام
يرصد هذا القسم أيضً ا خريطة التحالفات الحزب ّية الكرديّة يف الثورة
وعالقاتها بقوى املعارضة السوريّة.
توصل إليه ،وتورد تصو ًرا لحل املسألة
وتوجز خامتة الكتاب نتائج ما ّ
ـوري ،خارج اخرتاعات
حل
الكردية يف سورية يف إطار ٍّ
وطني سـ ٍّ
ٍّ
"كردستان الغربية" ،باعتبارها مسألة وطنية سورية ،للسوريني
خصوصا ،وليست مسألة كردستانية .وهي
عمو ًما ،وللسوريني األكراد
ً
بهذا الشكل قابلة للحل الدميقراطي الذي يشمل اإلقرار باملواطنة
والحقوق اللغوية والثقافية والتعليمية ،ومتكني املجتمعات املحلية

157
كافة من إدارة نفسها وفق اإلدارة الالمركزية ،أو نظام اإلدارة املحلية
بعد تحريره من سطوة الجهات الوصائية التسلطية السابقة عليه.

كلمة أخيرة
استعرضنا يف ما سبق أهم النقاط املطروحة يف البحث ،وبغض
النظر عن االتفاق أو االختالف مع ما جاء فيه ،فإنه ميكن اإلقرار
بجدية البحث وأصالته ،سواء لجهة أصالة املراجع املستخدمة
والتوثيق املعتمد ،أو لجهة استخالص النتائج بشكل عقالين بعي ًدا
من األيديولوجيات السائدة ومصالح القوى السياسية .لكن ميكن
القول إ ّن حقيقة اعتبار معظم أكراد الجزيرة السورية الجئني من
خصوصا أ ّن بعض النخب
تركيا إليها تحتاج إىل مزيد من التوثيق،
ً
الكردية ينطلق من مصادر أخرى ليثبت عكس ذلك ،مؤك ًدا عىل أ ّن
األكراد السوريني يعيشون فوق "أرضهم التاريخية" ،لذا كان من املهم
تناول بعض تلك املؤلفات الكردية بالنقد والتفنيد ،كشكل من أشكال
تدعيم النتائج التي توصل إليها البحث.
من جانب آخر ،تناول البحث مسألة أكراد سورية ،وق ّدم وصفته
للحل .ولكن ميكن القول ،اليوم ،إ ّن املسألة الكردية يف سورية قد
أصبحت أكرث تعقي ًدا ،وال ميكن إغفال اشتداد النزعة القومية الكردية
االنفصالية عىل حساب الوطنية السورية ،وال إغفال وجود عوامل
خارجية دولية وإقليمية عديدة ،دافعة لها ،مبا يُخرج املسألة برمتها
من إطار النقاش البحثي العقالين املد ّعم بالوثائق والحوادث التاريخية
إىل امليدان الذي تحكمه موازين القوى املحلية والعاملية .ورمبا،
بسبب هذا األمر ،يصبح من املهم طرح حلول أكرث مقاربة للحقائق
الواقعية القامئة اليوم .وهذا معناه ،يف اللحظة الراهنة ،إنتاج حلول
إبداعية تجمع بني حقائق التاريخ وحقائق موازين القوى .فالرؤى
التي تنطلق من النظريات الحقوقية والحقائق التاريخية فحسب ال
متتلك دامئًا فرصة التطبيق العميل .هذا يعني أ ّن التسويات مطلوبة
يف لحظات سياسية مح ّددة ،وأ ّن حل املشكالت السياسية املرتاكمة
بشكل تدريجي هو الذي ميكن أن يخلق الفرصة للحلول الواقعية.

