
فقد ذلك من بالرغم ولكنھ عام من ١٠٠ السترالیا اكثر الفدرالي الدستور استمر
قلیال منذ الدستور نص تغیر ولقد المتغیرة. الظروف مع التكیف على قدرتھ اثبت
حدث استفتاء. كما ٤٤ من للتغییر فقط شعبیة استفتاءات ٨ نجاح ١٩٠١ مع عام
وتغییر قضائي تفسیر خالل  من ولكن وفاعلیتھ النص معنى في تدریجي تطور
الحكومة أو  الكومنولث لقوى التدریجي  التوسع كان  لقد السیاسیة. الممارسة 
من وعلى الرغم تتعلق بالتطور. التي التغیرات أھم ھي أحد الفدرالیة والبرلمان،
لتغییرات مناقشات حالیة فھناك ثابتا، یبقى الدستور وضعھ الحكومة الذي نظام أن
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٧ أسترالیا

التاسع القرن من األخیر العقد خالل استرالیا دستور بشأن التفاوض  تم لقد
الدستور یكن لم .١٩٠١ الثاني ینایر/كانون أول من اعتبارا نافذًا واصبح عشر
األسباب لمجموعة من محدود اتحاد نتیجة رغبة في كان بل غلیان، ثورة أو نتیجة
بعد. فیما األسترالیة الوالیات أصبحت والتي الست بالمستعمرات الخاصة العملیة
المؤسسات وبین المتحدة بالوالیات الخاص الفدرالیة أسلوب الدستور بین ویجمع
أعضاء من بین الوزراء ینتخب رئیس حیث برلمانیة مسئولة البریطانیة لحكومة
من وھما ذاتي بحكم وإقلیمین یتمتعان والیات، ست من الدولة وتتكون البرلمان.

الخارجیة. األقالیم وبعض للبالد، الرئیسي الجزء أقالیم

البریطاني، البرلمان األصل بواسطة في سنھ تم قد الدستور أن الرغم من وعلى
تدریجي بشكل بریطانیا عن االستقالل على الحصول استطاعت قد أسترالیا أن إال
الموافقة كما تمت لالستمرار القانوني. انقطاع أو رسمیة دستوریة تغیرات أي دون
المستعمرات في الشعبي االستفتاء عملیة من خالل األسترالي على الدستور كذلك

١١٩٠٨ كلمة. و قسم ١٢٧ على تشتمل مختصرة وثیقة الست، وھو

بأعباء والنھوض فدرالي اتحاد تأسیس  ھما للدستور  الرئیسیین الھدفین إن
على الرغم بشكل مرض الھدفین ھذین تحقیق تم ولقد مؤسسات الحكومة الوطنیة.
التي الطریقة  حیث من الجوانب بعض في مضلال یجعلھ الدستور  ِقَصر أن من
ویعترف العام القانون على یرتكز الدستور إن بالفعل. األسترالیة الحكومة بھا تعمل
خارج تكون دستوریة سمة لھا التي الھامة  القواعد  من فكثیر المسبق، بوجوده

الدستور الرسمي.

الخاص القانون فمشروع تغییره. صعوبة اثبت قد نص الدستور األسترالي إن
شعبي استفتاء في علیھ التصدیق أن یتم البرلمان یجب اقره الذي الدستور بتعدیل
وأغلبیة الناخبین أغلبیة مساندة االستفتاء في الموافقة وتتطلب قانونا. یصبح أن قبل
بالتعدیل اقتراحات ٨ نجحت فقد مسبقا، ذكرنا وكما الوالیات. اغلب الناخبین في
لعملیة العدائیة إلى الصفة لذلك المحتملة األسباب وترجع اقتراحا، ٤٤ من بین فقط
الموضوعات في األسترالیین الناخبین وتحفظ التغییر اقتراحات فھم االستفتاء وعدم
یدعون األسترالیین استرالیا. إن في االھتمام من قلیلة نسبة تجذب والتي الدستوریة
ال الدستور نص أن حیث معقدة العامة فالثقافة الدستور، عن القلیل یعرفون انھم
ذلك في بما جیدة معرفة یعرفھا الناس الحكومة التي مؤسسات بعض مع یتعامل

الوزراء. رئیس ومكتب الوزراء مجلس

للمناقشات الرئیسي الموضوع  كان العشرین، القرن من  األخیر العقد في
الملكیة السلطة مع الرسمیة صالتھا استرالیا تقطع ھو: ھل استرالیا في الدستوریة



سوندرز٨ وشیریل روي لو كاتي

وقد الجمھوریة. ھذه تأخذه الذي قد الشكل ھو جمھوریة وما بتأسیس وتقوم (التاج)
العجز بسبب السؤال ھذا حول یدور كان والذي ١٩٩٩ لسنة الشعبي االستفتاء فشل
یظل السؤال أن المحتمل من تتخذ. سوف كانت التي البدیلة الترتیبات المالحظ في
من األول الجزء في السائد الدستوري الموضوع ھو جمھوریة بتأسیس الخاص

. رمزیة ولكن ألسباب خاصة عملیة صعوبات یسبب لیس ألنھ القرن الحالي،

میثاق أو شرعة حقوق الوالیة دستور وال (الكومنولث) الدولة دستور یتضمن ال
وجود بضعة من الرغم على الفرد لحقوق واضحة حمایة یوفر ال فالدستور حقوق.
فیھ، الدستور وضع تم الذي الوقت في مماثل. تأثیر لھا والتي الكومنولث على قیود
الحقوق حمایة بإمكانیة تقنع البریطانیة الدستوریة التقالید تحت تقع التي الدول كانت
وذلك الرؤیة، بتلك تلتزم استرالیا ظلت وقد أخرى. وسائل خالل من كاف نحو على
نفسھا. وقد فشلت المتحدة المملكة اآلن تتضمن والتي مشابھة أخرى دول بخالف
الراضیة الرؤیة مع تلك وطنیة. وتماشیًا شرعة حقوق متتابعة لتقدیم محاوالت عدة
في عام أي دمج ھناك یكن فلم الحقوق، حمایة على العادیة النظم القانونیة بقدرة
ومن فیھا. طرفا استرالیا كانت دولیة اإلنسان لحقوق أداة ألي القانون األسترالي
ویمكن ھذه. االنسان وسائل حقوق مع متوافقا األسترالي القانون یكون أن المفترض
أن ظھر ما إذا قریبة، متوافرة أو لیست دائما أنھا تصحیحیة، رغم بإجراءات القیام

األحیان. یحدث في بعض كما محلھ، االفتراض في غیر ھذا

العام التي تطبق القانون الدول التي من الدولة الوحیدة اآلن ھي استرالیا تعتبر
تكون الحقوق سوف أن المحتمل أنھ من للحقوق. ویبدو نظامیة لدیھا حمایة لیس
الذي الحقوق  قانون تشریع إن قادمة. مرحلة  في الدستوریة المناقشات موضوع 
الخاصة القوانین لوضع سلطاتھ فیھ یستخدم والذي الكومنولث برلمان بوضعھ یقوم
لمؤسسات أقل  تحدیات یقدم  الخارجیة"،  "بالشئون 
یتم تفضیلھ أن یمكن كما المنتخبة الحكومة الوطنیة
ناحیة ومن السبب. لذات دستوري قانون على
الكومنولث تشریعات من النوع ھذا فإن أخرى،
المتضاربة الوالیة  قوانین على یطغي أن شأنھ من
تلك مواجھة وفي لھذا السبب. المعارضة یجذب وقد
أن القادمة، القریبة للفترة المحتمل، فمن الصعوبات،
بتطویر لتقوم والمحاكم للبرلمان التقلیدیة في استرالیا لآللیات الحقوق حمایة ُتترك

األسترالي الوحید. العام القانون

سالمة واتحاد على فقد حافظ النواحي، بعض في نجاحا ملحوظا الدستور نجح لقد
محاولة األقل على بذلك الجغرافیة، مقاوما من الناحیة المتسعة الدولة أجزاء جمیع

الدستور أصبح  فقد
یرتبط ال متزایدة بصفة
الحكومة وعمل ببناء
بسبب وذلك األسترالیة،

ما حد إلى أقدمیتھ



٩ أسترالیا

مستقرة دیمقراطیة لحكومة مكونة رئیسیة كأداة عمل وقد لالنفصال. واحدة خطیرة
ظروف مع للتكیف الكافیة بالمرونة یتمتع كان كما الزمان. من قرن من أكثر خالل
عمل إطار وفر قد أنھ كما األسترالي. االستقالل إلى التحول ذلك في بما متغیرة جدًا
ضمن المناطق/األقالیم ومجتمعات والوالیة الدولة فیھ وازدھرت تطورت للحكومة
الحكومة وعمل یرتبط ببناء ال متزایدة بصفة أصبح الدستور فقد ذلك، ومع حدوده.
یعتبرون الذین لھؤالء بالنسبة على األقل ما، إلى حد أقدمیتھ بسبب وذلك األسترالیة،

استخدامھا. سوء على القوة والسیطرة بناء ھو الدستور ھدف أن

یتطلب مما أكثر للدستور، ھناك تغییرات تكون الضروري أن من یكون وقد
التغیرات وبعض قویة عامة ومناقشات الدستوري النظام عن متزایدة عامة ثقافة

. السلوك في


