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 التنوع والالمركزیة

 كیف یمكن لمقدونیا الشمالیة أن تكون مثاالُ  تحتذي بھ سوریا؟

 

 سكوبیھ – من ٢٥ إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

 
 دروس مستفادة

 

�  الدولة  .1
�  �افة المجموعات ��  �حول �شم�ل وتضم��

 . ومؤسساتها  دون  تصاعد التوترات العرق�ة-الثقاف�ة

�  عام  ٢٠٠١ لم �كن ليؤدي 
 ولعل ال�اع الذي �شب  ��

 إ� العنف لو �انت األغلب�ة المقدون�ة قد �فت  النظر
وع لبناء دولة  ذات أغلب�ة مقدون�ة  .عن تنف�ذ م��

 

ا عندما ال  �عود �الفائدة إال  ع� .2  ال �كون  ال�شم�ل �اف��

�  ال �ش�ل األغلب�ة  . .نخب المجموعات ال��

 

 للرموز الوطن�ة أهم�ة وجدان�ة،  ومن المهم السماح .3
 و�فساح المجال ، �التعب��  عن ه��ات متنوعة ومتعددة

 �جب أن ُينظر لجميع .لرموز وأ�طال وثقافات مختلفة
 اله��ات ع�  أنها م�ساو�ة .و�ــهذا �مكن للرموز الوطن�ة

�  تع��ز
 المختلفة -�األعالم-  أن  تتعا�ش و�ساهم  ��

 �
ا ��  التماسك،  ع�  أال  تقف الرموز والعواطف  عائق�

 ط��ق  الحلول، وأن  تقع القضا�ا الس�اس�ة األساس�ة

 � ك�� �  بؤرة ال��
 . �التنم�ة االقتصاد�ة ��

 

 تم�ل المجموعات  المهمشة إ�  اللجوء إ�  قوى أجن��ة .4
 �  للحصول ع� الدعم، و�مكن أن  �عود التأث��  األجن��

�  إ� �  الشمالي��  �فائدة، ح�ث ينظر العد�د من  المقدوني��
 �   تدخل الوال�ات المتحدة األم��ك�ة واالتحاد  األورو��

 .عام ٢٠١١ ع� أنه  مف�د منذ

 

�  المجموعات وتط��ر .5  من المهم تق��ب  المسافات  ب��

ك  للدولة وتار�خها .�حتا ج ذلك  إ� برامج   فهم مش��

كة وتع��ز   اجتماع�ة وثقاف�ة  لتط��ر رؤ�ة وطن�ة مش��
 فرض ه��ات  موحدة وح��ة �مكن أن  تكون ..التماسك

 عكس�ة.   له نتائج 

 
�  بنفس حقوق اإل�سان  .6  �جب أن يتمتع جميع المواطن��

نة ل�عض   والحقوق المدن�ة، مع إضافة حقوق معيَّ

 .تالمجموعا

 

 الثقاف�ة، لذا ال توجد  حلول مثال�ة لل�اعات العرق�ة .7

اغمات�ة والمرونة،  سواء خالل مرحلة  فال�د من  ال��

ك  ُجله َ  .التفاوض أو  مرحلة التنف�ذ،  فما ال ُ�دَرك �له ال ُي��

 

ا .8 كة �ان حاسم� اف �األل�ان�ة �لغة رسم�ة مش��  االع��
ة  ما �عد اتفاق�ة أوه��د   .�ال�س�ة لف��

 

فت  سور�ا  �اللغة ال�رد�ة  �لغة رسم�ة، فلن �كون   إن  اع��
 �ما  هو الحال �ال�س�ة( هناك خطر الفصل اللغوي

 � �  الشمالي��  الع���ة غ��  فاللغة )، للعد�د من  المقدوني��
�  سور�ا

�  المكونات ��  .  ُمتنازع عليها �لغة للتواصل ب��

� عام 
�عدما نالت مقدون�ا استقاللها عن يوغوسالف�ا السا�قة ��

� ال�دا�ة كدولة قوم�ة ١٩٩١
، عّرفت الدولة الفت�ة نفسها ��

ف إال   ا ولم �ع�� ا مرك��� ا تنظ�م� مقدون�ة، و�ان ال�لد منظم�
 �المقدون�ة �لغة رسم�ة. 

 
 

وال س�ما المكون   -�ال�س�ة لألشخاص الذين ال ي�تمون لألغلب�ة 
 �

فقد أدى ذلك إ� فقدان الحقوق، ح�ث �انت   –األل�ا��
� القانون�ة   يوغوسالف�ا السا�قة المرك��ة إ� حد ما من الناحيت��
� ب��ش�ينا  

والوقائع�ة، و�ان من الممكن دراسة اللغة األل�ان�ة ��
ا  ع� س ف� ��ل المثال. و�ما أن حقوق الس�ان األل�ان لم �كن مع��

، فقد قاطعت معظم األحزاب األل�ان�ة  �
� أول دستور مقدو��

بها ��
االستفتاء ع� االستقالل، رغم أنها �انت تح�ذ االستقالل من  

 ح�ث الم�دأ. 
 
 

� الحكومات االئتالف�ة منذ ال�دا�ة. 
شاركت األحزاب األل�ان�ة ��

� األعراق م�دأ غ�� مكتوب �الغ  �عت�� م�دأ � شك�ل االئتالفات ب��
� دمج  

� نجح الم�دأ �� � ح��
األهم�ة لتماسك الدولة. مع ذلك، ف��

� ح�م الدولة، إال أن �ق�ة الس�ان األل�ان 
النخب األل�ان�ة ��

� العد�د من  
ة األخرى) واجهت صع��ات �� (والمجموعات الصغ��

�  مجاالت الدولة والمجتمع، فهناك �ال�اد تم ث�ل لغ�� المقدوني��
ا من  � مجا�� اإلدارة واألمن، �اإلضافة إ� اس��عادهم فعل��

��
 مؤسسات أخرى. 

 
 

� عام 
، وتمت �س��ته ٢٠٠١أدى الوضع إ� �شوب �اع ��

�التفاوض �دعم دو�� ق�ل أن يتصاعد. أسفرت المفاوضات عن  
� أرست  اتفاق�ة أوه��د  م�دأ، من أهمها التخ�� عن الس��   ١٥ال��

اف �األل�ان�ة �لغة   � المقا�ل االع��
المسلح إ� تحقيق المصالح، و��

� الجامعات)،  
كة (الس�ما قبول األل�ان�ة �لغة تعل�م �� رسم�ة مش��

  �
� األساس�ة �� وقواعد تص��ت خاصة �شأن مشار�ــــع القوان��

)، وحقوق األقل لمان (م�دأ �ادنت�� �ات واستخدام الرموز، ال��
 .والالمرك��ة

 

 
وقد أسهم تع��ز الحقوق الثقاف�ة وخاصة الحقوق اللغ��ة 

  �
� تحقيق السالم ��

ا �� ا هام� للمجموعات غ�� المقدون�ة إسهام�
� التعل�م �اللغة األم إ�    مقدون�ا. 

� الوقت نفسه، أدى الحق ��
��

� التعل�م  فصلال
� تدار غالب�ة المدارس المقدون�ة واو   ،��

ألل�ان�ة ��
�   ،الوقت الراهن �ش�ل منفصل � أن معظم المواطن�� � ح��

و��
العكس غ��   إال أن، كذلكاألل�ان يتعلمون اللغة المقدون�ة  

� ت�توفو، ع� س��ل المثال،  
�� �

�� � جامعة الجنوب ال��
صحيح. ��

�ة)،   � يتم التدر�س بثالث لغات (المقدون�ة واألل�ان�ة واإلن�ل��
دراسة لغة رسم�ة أخرى لمدة سنة طلب من جميع الطالب و�ُ 

� المشهد    اس�ثناًء  تعد هذە الجامعة  ب�د أن ، واحدة ع� األقل
��

 .التعل��� 
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الدولة .1 �
�� المجموعات �افة � وتضم�� �شم�ل �حول

الثقاف�ة العرق�ة التوترات تصاعد دون  . ومؤسساتها 
ليؤدي  �كن لم ٢٠٠١ عام  �

�� �شب  الذي ال�اع ولعل
النظر �فت  قد المقدون�ة األغلب�ة �انت لو العنف إ�

مقدون�ة أغلب�ة ذات دولة  لبناء وع م�� تنف�ذ عن

ع�.2 إال  �الفائدة �عود ال  عندما ا �اف�� ال�شم�ل �كون  ال
األغلب�ة �ش�ل ال � ال�� المجموعات . نخب

السماح.3 المهم ومن وجدان�ة،  أهم�ة الوطن�ة للرموز
ومتعددة متنوعة ه��ات عن المجال، �التعب�� و�فساح

مختلفة وثقافات وأ�طال لجميع.لرموز ُينظر أن �جب
الوطن�ة للرموز �مكن و�ــهذا م�ساو�ة أنها ع�  اله��ات

تع��ز �
�� و�ساهم  تتعا�ش أن  �األعالم المختلفة

�
�� ا عائق� والعواطف  الرموز تقف أال  ع�  التماسك، 

األساس�ة الس�اس�ة القضا�ا تقع وأن  الحلول، ط��ق 
� ك�� ال�� بؤرة �

�� االقتصاد�ة . �التنم�ة

أجن��ة.4 قوى إ�  اللجوء إ�  المهمشة المجموعات  تم�ل
� األجن�� التأث�� �عود أن  و�مكن الدعم، ع� للحصول

إ� � الشمالي�� � المقدوني�� من  العد�د ينظر ح�ث �فائدة،
� األورو�� واالتحاد  األم��ك�ة المتحدة الوال�ات  تدخل

مف�دمنذ أنه  ع� ٢٠١١ .عام

وتط��ر.5 المجموعات � ب�� المسافات  تق��ب  المهم من
برامج  إ� ذلك  �حتا ج وتار�خها للدولة ك مش�� فهم

وتع��ز  كة مش�� وطن�ة رؤ�ة لتط��ر وثقاف�ة  اجتماع�ة
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نتائج  عكس�ة.  له

 
اإل�سان .6 حقوق بنفس � المواطن�� جميع يتمتع أن �جب

ل�عض  نة معيَّ حقوق إضافة مع المدن�ة، والحقوق
تالمجموعا

العرق�ة.7 لل�اعات مثال�ة حلول توجد  الثقاف�ة، لذا ال
مرحلة خالل سواء والمرونة،  اغمات�ة ال�� من  فال�د

ُجله ك َ ُي�� ال �له ُ�دَرك ال فما التنف�ذ،  مرحلة أو  .التفاوض

ا.8 حاسم� �ان كة مش�� رسم�ة �لغة �األل�ان�ة اف االع��
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�  األطفال من �افة المكونات  .9  .�جب �شم�ل وتضم��
�  االستهانة  �العن�

 حقوق األقل�ات  مهمة، ول�ن  ال ي����

كة �  اللغة المش��
د المتمثل ��  .الموحِّ

 
�  جميع .10  التعل�م هو أهم أر�ان  تحقيق  الت�امل ب��

 . المكونات

 
ا  للمجموعات األخرى .11  ،�ش�ل د�مقراط�ة األغلب�ة تهد�د�

ة  ألن   �أن ي�ت��  بها المطاف ع�  الجانب تخاطراألخ��
�  أعمال الدولة

 .الخا� و�التا��  �ستح�ل أن  �ساهم ��
 �  وع� هذا، فإن  آلل�ات م�افحة اس��داد األغلب�ة -ال��

 تحفز الد�مقراط�ة القائمة  ع� التوافق  والحلول
�  تماسك  الدولة .�ش�ل م�دأ

 الوسط- أهم�ة حاسمة ��
 فهو �ضمن أن  موافقة،:�ادنت��  آل�ة من هذا القب�ل

�  تؤثر وري للقرارات  ال��  الجماعات غ��  ذات األغلب�ة ��
 اللغ��ة، والحقوق الثقاف�ة (�الحقوق ع� مصالحها

�  القضاة � ). والالمرك��ة  وتعي��
 وتتمثل اآلل�ات  األخرى  ��

�  وحتم�ة األغلب�ة المؤهلة التخاذ  نبرلما  �مجلس��
 . القرارات

 
 

 ب�نما ،كقاعدة عامة :تفضل األغلب�ة الحلول المرك��ة  .12
 تم�ل المجموعات  غ��  ذات األغلب�ة إ� الالمرك��ة ألنها

 �ش�ل تنف�ذ .�سمح لها  بتو��  زمام اإلدارة المحل�ة
ا، لذا  �جب التخط�ط  التقاسم  الرأ��  للسلطة تحد��

 ل. �عنا�ة لعمل�ة االنتقا

 

�  تناولها �التفص�ل .13
 الالمرك��ة مسألة معقدة ولذلك  ي����

�  الدستور
 دستور مقدون�ا الشمال�ة مبهم ف�ما  يتعلق .��

 . بتقاسم  السلطة  والمركز غ��  مق�د �ما ف�ه ال�فا�ة

 

�  الخدمات .14  �جب أن يؤدي  تطبيق  الالمرك��ة إ� تحس��
 . العامة والتنم�ة ورفع مستوى مع�شة األفراد

 

ا  إ�، ح�ث الالمرك��ة المال�ة مهمة .15  �س�  المركز دائم�
�  المال فمن ، و�ذا تجميع السلطة  �انت  السلطة ال تع��

�  هذە الطموحات
 . األسهل التح�م  ��

 
 

 ع� صناع القرار  إعطاء الحكومات  المحل�ة سلطة .16

 حق�ق�ة، و�جب أن  �كون للجهات الفاعلة الدول�ة
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ة �ط��قة  دعمها  ��  . م�ا��

 

 إن  وجود  أحزاب عرق�ة أو دي��ة أو  إقل�م�ة هو أحد .17
رە من  أعراض انقسام المجتمع، وحظرها  ل�س  له ما ي��

 الهو  و ،منظور حقوق  اإل�سان  والمنظور الد�مقرا�� 

 �ساعد ع�  التغلب ع�  هذە الفجوة،  �ل أنه  ينطوي 

 �
� لاشتمل م�دأ �ادنت�� الطلب األل�ا�� لمان من مجلس�� وخفف  ��

لمان ال  تص��تال  ح�ث استحدث  من حدته، � ال��
ف�ما  مزدوج ��

الثقاف�ة واللغ��ة  يتعلق �المسائل الهامة، أي الحقوق  
لمان،  ف ،والالمرك��ة من ناح�ة، �جب أن توافق أغلب�ة أعضاء ال��

.  األ ناح�ة الومن  � لمان غ�� المقدوني��  خرى، أغلب�ة أعضاء ال��
 
 

. ومع   ا ع� أسس عرق�ة إ� حد كب�� � منظم� ال يزال المشهد الحز��
ة جهود ناجحة للحصول ع�  � اآلونة األخ��

ذلت �� أصوات  ذلك، �ُ
 .من المجموعات اللغ��ة األخرى

 
 

الالمرك��ة �ع�ارات  اتفاق�ة أوه��د اإلطار�ة والدستور �ذكر �ل من 
تمثلت الخطوة األو�  وقد ذ �موجب القانون. نفَّ أن تُ  ، ع�عامة

� إعادة ترس�م الحدود الداخل�ة للدولة
وانخفض عدد ال�لد�ات   ،��

� ست مناطق).   ٨٤إ�   ١٢٠من أ��� من 
�لد�ة (و�� مجمعة ��

ا  ا و�ما أن المعاي�� اإلث��ة لع�ت أ�ض�  � إعادة تنظ�م ال�لد�ات  دور�
��

الحدود   ها �عض فقد أثار (ضمان ال�لد�ات ذات األغلب�ة األل�ان�ة)، 
 .الجد�دة الجدل

 
 

� مرحلتها التنف�ذ� 
ا �� ة الثان�ة. ومع ذلك، ال تزال الالمرك��ة حال��

. ينطبق هذا �ش�ل خاص   العد�د من المناطق مرك��ة إ� حد كب��
ا   ع� قطاع التعل�م، ح�ث يتحمل المستوى المح�� حال��

 مسؤول�ة تنف�ذ برامج التعل�م الوطن�ة. 
 
 

ولديها   ،تتو� ال�لد�ات مسؤول�ة تقد�م الخدمات المحل�ة
ائب   األمالك مصادرها الخاصة للتم��ل. �شمل هذە المصادر ��

� الت�ال�ف بتح��الت من   ة، ورسوم الخدمات المحل�
وتغ� �ا��

 .المركز (كتع��ض عن تنف�ذ المهام التعل�م�ة واالجتماع�ة)
 
 

�مشاركة دول�ة  ةاإلطار� أوه��د   �ةاتفاق ص�اغة وع� الرغم من 
� ال�دا�ة �شعب�ة لدى األغلب�ة المقدون�ة  ح�� ت لم  ا ق��ة، إال أنه

��
 إ� حد �ع�د.   ا اآلن غ�� متنازع عليه ب�د أنها  من الس�ان،

� مختلف   ة، والتعا�ش ب�� ال تزال المسائل العرق�ة ذات أهم�ة كب��
ومع ذلك، فإن الشواغل الرئ�س�ة  ،المجموعات محفوف �التوتر 

� �� التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة والحول   لمعظم المقدوني��
 دون الهجرة. 

والالمركزیة التنوع

سوریا؟ بھ تحتذي مثاالُ  تكون أن الشمالیة لمقدونیا یمكن كیف

٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ إلى ٢٥ من – سكوبیھ

 

المكونات .9 �افة من األطفال � وتضم�� �شم�ل .�جب
�العن� االستهانة �

ي���� ال ول�ن  مهمة، األقل�ات  حقوق
كة المش�� اللغة �

�� المتمثل د .الموحِّ
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كة �  اللغة المش��
د المتمثل ��  .الموحِّ
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 . المكونات
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 الوسط- أهم�ة حاسمة ��
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 تم�ل المجموعات  غ��  ذات األغلب�ة إ� الالمرك��ة ألنها

 �ش�ل تنف�ذ .�سمح لها  بتو��  زمام اإلدارة المحل�ة
ا، لذا  �جب التخط�ط  التقاسم  الرأ��  للسلطة تحد��

 ل. �عنا�ة لعمل�ة االنتقا

 

�  تناولها �التفص�ل .13
 الالمرك��ة مسألة معقدة ولذلك  ي����

�  الدستور
 دستور مقدون�ا الشمال�ة مبهم ف�ما  يتعلق .��

 . بتقاسم  السلطة  والمركز غ��  مق�د �ما ف�ه ال�فا�ة

 

�  الخدمات .14  �جب أن يؤدي  تطبيق  الالمرك��ة إ� تحس��
 . العامة والتنم�ة ورفع مستوى مع�شة األفراد

 

ا  إ�، ح�ث الالمرك��ة المال�ة مهمة .15  �س�  المركز دائم�
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 التنوع والالمركزیة

 كیف یمكن لمقدونیا الشمالیة أن تكون مثاالُ  تحتذي بھ سوریا؟

 

 سكوبیھ – من ٢٥ إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

 
�  أن هدف منع إضفاء .ع� إم�ان�ة تعم�قها �  ح��

�� 

�  ع� الس�اسة ال جدال ف�ه
 فإن حظر ،الطابع  العر��

 .األحزاب ل�س هو الوس�لة المث�  لتحقيق  هذا الهدف
 �جب أن �كفل قانون  األحزاب الس�اس�ة أن �كون 

 .لجميع األحزاب الس�اس�ة ه�ا�ل د�مقراط�ة

 

 ال�د من إنفاذ الدستور من  خالل مح�مة دستور�ة  تعمل .18

�  أن .كوس�ط محا�د  و�شمل �افة المجموعات
 ي����

 �كون  دور المح�مة الدستور�ة هو  إنفاذ  جميع حقوق 
�  حكومة المركز  اعات ب�� �  اإل�سان  والح��ات  وحل ال��

 والحكومات  المحل�ة، فلهذە االختصاصات أهم�ة 

 حاسمة لحما�ة حقوق األفراد  وح��اتهم  وكبح جماح

� ، فل��ف�ة  عالوة  ع�  ذلك . السلطة التنف�ذ�ة  تعي��
 .القضاة أهم�ة �الغة

 

�  مجتمع ي�سم �عدم المساواة، �عد تخص�ص .19
�� 

�  والجندري
ا  لتمث�ل التن�ع العر��  و�جب ، الحصص مهم�

وط  األهل�ة �  ال�شم�ل و��  .  أن  �جمع تصم�م ما ب��

 

 عندما تتمحور الس�اسة حول التنم �ة االقتصاد�ة والرفاە .20

 - االجتما��  واالستدامة، �مكن اعت�ار الحو�مة  اإلث��ة
 .  الثقاف�ة ناجحة

 

ات  االنتقال�ة �عنا�ة، مع  وضع .21  �جب تخط�ط  الف��
 .جداول زمن�ة ومسؤول�ات واضحة

 

22.  �
�  عن� فاعل �الغ  األهم�ة، سواء ��

 المجتمع المد��
ا ما ُيهمل دورە ها،  وكث�� اعات أو غ�� �  تقف ، �ماحاالت  ال��

�  ط��ق
ا ��   اتفاق�ات  وتنف�ذ السلم  الس�اسة أح�ان�

 السالم. 

 
 

 



Europaisches Zentrum fur Kurdische Studien
European Center for Kurdish Studies

Project: Power Sharing for a United Syria

Emser Straße 26

Berlin 12051

Germany

mail@kurdologie.de

+49 30 67 96 85 27

© 2022 | Berlin


