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 األقليات القومية بالفيتو

1

 

 2

                                                
  .لةحقوق اإلنسان المقاِرن في عدا في قسمشين كيلر هو محاٍم إيرلندّي، ويعمل  1  

2
 Arend Lijphart, "The Power-Sharing Approach" in Joseph V. Montville (ed), Conflict and 

Peacemaking in Multiethnic Societies, p 495 (Lexington Books 1990). 
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من % 6..8: هو 5005عام التقسيم الدقيق لسكان مقدونيا وفًقا لالنتماءات اإلثنية بموجب معطيات إحصاء السّكان الرسمّي لل 3

من الفالشيين، % 6..0من الصرب، % 5.26من الروميين، % 5.88من األتراك، % 8.26من األلبانيين، % 52.52المقدونيين، 

 .آخرون% .5.0من البوسنيين و% .0.6
4

ثنية التي تشكل أقلية هي إحدى أكثر إّن العالقة بين تماثل الدولة مع المجموعة اإلثنية التي تشكل أكثرية والتمييز ضّد المجموعات اإل 

ويصف أربين كسافيري، قائد الحزب الديمقراطي األلباني، . 5005ميزات العالقات اإلثنية إثارًة لالهتمام في مقدونيا ما قبل العام 

... ولة على أنها ملكهم اإلثني لمن تتبع الدولة؟ يريد المقدونيون أن ينشئوا الد: "كما يلي 5995موقف األلبانيين اإلثنيين من دستور العام 

ال يتوافق مع  –دستور الدولة  –لكن مفهوم الدولة . متواصل حول مفهوم الدولة... عندها سيكون لدينا صراع . ضّد إرادة األقلية األلبانية

، تقرير من "مفهوم الدولة؟[ يرتغي]إًذا، فالسؤال اآلن هو هل نقوم بتغيير الواقع من خالل التطهير العرقي أو . الواقع متعّدد اإلثنيات

 .5005نيسان  8معهد الحرب والسالم، 
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ساحة "ُينظر فالديمير جوفانوفسكي وليريم دولوفي، " 5005آب  58اتفاقية إطار في تاريخ "االسم الرسمّي التفاقية أهريد هو  5

( 5005تقرير معهد الحرب والسالم، )، وما بعدهااتفاقية أهريد ، في "النضال من أجل المصادقة على اتفاقية أهريد: المعركة الحديثة

للحصول على الرواية المثيرة لالهتمام لمفاوضات السالم التي أّدت إلى اتفاقية أهريد والصعاب التي واجهتها في إقناع البرلمان 

 .  المقدوني للمصادقة على التغييرات في الدستور التي اقتضتها اتفاقية أهريد
 Lisen Bashkurti, "Political Dynamicsالخلفية عن العالقات اإلثنية ومشاركة السلطة في مقدونيا، ينظر للمزيد من معلومات  6

within the Balkans: the Cases of Bosnia Herzegovina, Macedonia, Bulgaria, Serbia and Montenegro", 
80 Chicago Kent Law Review, 49 (2005) and David J. Ludlow, "Preventive Peacekeeping in 

Macedonia: An Assessment of U.N. Good Offices Diplomacy", Brigham Young Univeristy Law 

Review, 761 (2003)السياسي في صفحة االنترنت األلكترونية مقدونيا  - ، والخارطة اإللكترونية للصراع اإلثني

(www.ecmi.de/emap/mk_C04_03a.html.)  
% 28.55: هو 5005ان في إيرلندا الشمالية حسب االنتماءات الدينية وفًقا لمعطيات إحصاء السّكان الرسمّي للعام لتقسيم الدقيق للسّكا 7

 .من دون انتماءات دينية% 5.25آخرون و % 0.89من الكاثوليك، % 8.28.من البروتستانت، 
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 John McGarry, "Democracy inظرنُي ةياسي إليرلندا الشماليريخ السألتفكير حول التعلى از طالع على تحليل محّفلال 8

Northern Ireland: Experiments in Self Rule from the Protestant Ascendency to the Good Friday 

Agreemen"', 8:4 Nations and Nationalism, 451-474 (2002) .ز الذي يللتميالكامل باس وصف ماكغاري تمن الجدير اق

تعرض الكاثوليك للتمييز في العمل، في القطاع : "الضبابية( 5955-5925)"( Stormont)"عرض له الكاثوليك في حقبة البرلمان ت

قّوة شرطة ... تّم إنشاء . تّم تقسيم الدوائر الحكومية المحّلية بطريقة تجعل األكثريات الكاثوليكية المحلية أقلّيات. العام وفي اإلسكان العام

أتاح قانون األعالم . ودعمتها تشريعات الطوارئ التي استخدمت لقمع األقلية المعارضة. من البروتستانت بشكل حصرّي، تقريًبامؤّلفة 

لم يتّم تعيين أّي وزير كاثوليكي حتى [. األعالم البريطانية]المرفوعة ولكنها لم تزل [ األعالم اإليرلندية]للشرطة أن تزيل ... والرايات 

كان قانون الطيور ( الكاثوليكية)التشريع الوحيد الذي مّر كنتيجة القتراح المعارضة . حين عانى النظام من أزمة نهائية...  5986العام 

    ." 5985البرية للعام 
9

 50يخ االتفاقية التي تّم التوّصل إليها من خالل محادثات متعّددة األطراف في تار"هو " اتفاقية الجمعة العظيمة"االسم الرسمي لـ 

 ".5996نيسان العام 
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-Brendan O'Leary, "The Britishُينظر " اتفاقية الجمعة العظيمة"لالطالع على تحليل معّمق التفاقيات مشاركة السلطة في  

Irish Agreement of 1998: Results and Prospects", paper presented at University of Notre Dame 

conference on constitutional design (1999)   وBrendan O'Leary, "The Nature of the Agreement", text 

accompanying the 9th John Whyte Memorial Lecture at Queens University Belfast (1998).        
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  (.5005كما تم تعديله عام )من الدستور المقدوني ( 2).55و ( 5)89الماّدتان  11
  .للتقسيم الدقيق لسّكان مقدونيا وفًقا لالنتماء اإلثني 8 ينظر الحاشية 12
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  (.5005كما تم تعديله عام )من الدستور المقدوني ( 5)89المادة  13
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  (.5005كما تم تعديله عام )من الدستور المقدوني  (2).55المادة  14
مأسسة اإلثنية في البلقان "مقالة فلوريان بيبر، لمقارنة ترتيبات مشاركة السلطة في البوسنة والهرسك، كوسوفو ومقدونيا، ينظر  15

عادة ما يكون (. .500المركز األوروبي لقضايا األقليات ) 59، ورقة عمل رقم "إدارة التغيير في المجتمعات المنقسمة كثيرا –الغربي 

 .كة السلطة المتصلبة المستندة إلى اإلثنيةبيبر انتقادًيا لما يفهمه على أنه ترسيخ للتقسيمات اإلثنية في البلقان من خالل ترتيبات مشار
،  أحد األحزاب (Women's) Coalitionوهو، إلى جانب ائتالف النساء (  Alliance Party)اد حزب التحالف هؤالء النّق بينمن  16

ق بالشؤون ة اقتراع جديدة تتعّلقترح حزب التحالف إدخال آلّيإ ،كذلك. الطائفية للتقسيماتمة وفًقا منّظالالسياسية القليلة في اإلقليم غير 

باالستناد إلى  خالية من طرق االقتراع المعًبر عنها بشكل أثنّيالتستند إلى اقتراع األكثرية الموزونة  ، وهيالخاصة بالمجتمعات كافة

  .      .500ني العام التي ُنشرت في كانون الثا" األجندة للديمقراطية"في " آخر"أو " وطنّي"، "إتحادّي"ح اإلعالن عن كون المرّش
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وتطبيقها المتقطع هو التحّول الحاد في مصير األحزاب السياسية في كال " اتفاقية الجمعة العظيمة"أحدى النتائج البارزة الناجمة عن  

المتشّدد، شين ، والحزب الوطني DUP، "اتفاقية الجمعة العظيمة"فقد تفوق، مؤّخًرا، الحزب االتحادي المتشّدد المناهض لـ. المجتمعين

، وهما الحزبان اللذان كانا، تقليدًيا، أكبر حزبين في SDLP، والحزب الوطني المعتدل UUPفين، على الحزب االتحادي المعتدل 

. مدى االستقطاب السياسي في اإلقليم 5002أيار العام  2وأظهرت االنتخابات العامة في المملكة المتحدة في . مجتمعيهما على التوالي

ومن الناحية الوطنية، كان . الذي حصل على مقعد واحد فقط UUPمقاعد بعد أن سحق، تقريًبا، حزب  9على  DUPصل حزب فقد ح

 .مقاعد لحزب شين فين 2مقاعد مقابل  8أفضل من ذلك إذ حصل على  SDLPوضع حزب 
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سمي في بلجيكا توقف عن جمع المعطيات عنها االنتماءات اللغوية هي قضية حساسة جًدا في بلجيكا إلى درجة أن إحصاء السكان الر 18

في إيرلندا . ال يتّم طرحها في إحصاء السكان الرسمي في مجتمع منقسم إثنًيا هي معّبرة جًدا ما األسئلة التي عادة. 59.2منذ العام 

وذلك خالًفا إلحصاء " يرلنديإ -أبيض "و " بريطاني -أبيض "الشمالية، ال يمّيز إحصاء السكان الرسمي بين المجموعتين اإلثنيتين 
  .السكان في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة

 The" ,للحصول على وصف شامل للقوى التي دفعت بالدولة البلجيكية المركزية لتصبح دولة فدرالية، ينظر كتابا ليزبيت هوغ،  19

Dynamics of Constitutional Change in Belgium", in Patrick Dunleavy and Jeffrey Stanyer, eds., 

Contemporary Political Studies 1994, 314-324 (British Political Science Association, 1994) و ،

"Belgium: From Regionalism to Federalism" in The Territorial Management of Ethnic Conflict, 73-99 

(Frank Cass, 2003). 
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د جغرافًيا في بلجيكا، ينظر مقالة شيريل ستروشين، ماذا تستطيع لكيفية عمل الحكم الذاتي غير المحّد شاملللحصول على وصف   20

 80-5، مجلة السياسة اإلثنية وقضايا األقلية في أوروبا، ""البيت المنقسم"استخدام الحكم الذاتي في دول : ةبوسنالبلجيكا أن تعلم 

(5008.) 
د جغرافًيا الممنوح غوية على حقوق النقض أكثر من خالل الدرجة العالية من الحكم الذاتي المحّدل/مجموعة إثنية يقل اعتماد كّل 21

ما في خاصة ( المنطقة الفلمنكية، المنطقة الوالونية ومنطقة بروكسيل)من دستور بلجيكا  8دها المادة لمناطق بلجيكا الثالث التي تحّد

منطقة اللغة الفرنسية، منطقة )من الدستور البلجيكي  .ف بأربع مناطق لغوية في المادة ق بالشؤون االقتصادية، ومن خالل االعترايتعّل

 (.اللغة الهولندية، منطقة ثنائية اللغة في العاصمة بروكسيل ومنطقة اللغة األلمانية
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ا الشمالية، اللتين تّمت معاينتهما ، أعتبر آليتي النقض في مقدونيا وإيرلند"النقض الصلب"و " النقض اللين"باالعتماد على تعريفي لـ   22

ال ". النقض اللّين"من الدستور البلجيكي مثااًل على  .في المادة " إجراء جرس اإلنذار"بينما يشّكل " نقضين صلبين"في هذه المقالة، 

أي أن الوساطة قد ال تؤدي إلى ) اإلجراء/ ، بالّضرورة، أن يتّم، في النهاية، منع تمرير المسّودة اإلشكالية للقانون"النقض اللّين"يضمن 

يتضّمن . بالمعنى الحقيقّي للكلمة، لكنه نوع من حّق النقض" حّق نقض"، لذلك يمكن االّدعاء بأّن ذلك الحّق ليس (نتيجة متفق عليها
ا مثل التغييرات في وُيفرد األخير لتعديالت الدستور الحساسة جًد". اللين"و " الصلب"الدستور البلجيكّي أمثلة عن نوعي حّق النقض 

     (.من الدستور البلجيكي( 8).المادة )حدود المناطق اللغوية 
  ..من الدستور البلجيكي .2المادة  23
  .من الدستور البلجيكي ..المادة  24
  . من الدستور البلجيكي 99المادة  25

.  
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