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عانت أنھا إال العالم، في الفدرالیة الدیمقراطیات أقدم من ھي كندا أن الرغم من على
المؤكدة االنفصالیة التحدیات إن مؤخرًا بالتفكك. ھددتھا التي الثقافیة التوترات من
بدأت الفرنسیة، باللغة المتحدثین یسودھا التي الكندیة المقاطعة كیبیك، مقاطعة من
في كیبیك استفتاء في ذروتھا وبلغت الماضي القرن من السبعینیات منتصف في
على الموافقة من (٪١,٢) بنسبة ضئیل بفارق نتیجتھ كانت الذي ،١٩٩٥ عام

االنفصال.

األمتین من واحدة أنھا  أساس على المتمیز" "المجتمع بوضع  كیبیك طالبت
لألمة فرعیة أقسام ھي األخرى التسعة المقاطعات أن بمعنى لكندا،  المؤسستین
عن برؤیة المقاطعات األخرى تقدمت ذلك من وبدًال اإلنجلیزیة، باللغة المتحدثة
إلى تؤدي دینامیكیة ھي والنتیجة  للكل.  المساواة  أساس  على المقاطعات وضع

الالمركزیة.



١٩ كنـــــدا

كندا فكرة مع كندا) وباقي كیبیك وھما (أال "لألمتین" اإلقلیمیة الروایة تتنافس
مكان أي في یشعرا بالمساواة أن من اللغتین أي من لألفراد یمكن حیث اللغة ثنائیة
واإلنجلیزیة، تتحداھما اللغویة، الفرنسیة لالزدواجیة كال التفسیرین أن كما البلد. في
قد األصلیة كندا شعوب فإن الوقت نفس وفي المتعددة. الثقافات ذات كندا فكرة
قد أنھم الحكم الذاتي حتى في الحق ولھم األولى" "األمم باسم أنفسھم أعادوا تعریف
المضمار، ھذا في تتخلف ال وحتى للحكومة. الثالث الدستوري المستوى یصبحون
الثالث". "المستوى مرتبة أیضًا تنال أن الصاخبة بأصواتھا كندا بلدیات طالبت
المرتبة األحیان بعض في تشتھي فھي بكندا، الشمالیة األقالیم الثالثة ناحیة من أما
"التأسیس" رمزیة على كندا في النسائیة الحركة اعتمدت كما بالمقاطعات. الخاصة
إلى وباإلضافة المؤسسة. لألجناس البارزة السمة على بأن أكدت األولى" "األمم أو
وقد أساس الحقوق على اعتمد اتجاه سیاسي فردي ظھر تلك األحداث المتأججة،

المجموعات. ھویة سیاسات مقابل نفسھ وضع

المناطق، من في الكثیر عددھم بالتنوع السكاني وقلة الذي یتمیز البلد ھذا یحكم
االنضباط عالیة  أحزابا فیھا تظھر بالمقاطعات خاصة وأخرى فدرالیة برلمانات 
قائمة انتخابیة دوائر في األصوات بتعددیة انتخابھا ویتم أوائل وزراء علیھا یشرف
المناطق من الحكومة أعضاء ونفوذ فاعلیة إدراك یصعب وألنھ الفرد. العضو على
تجذب ما فعادة ، الحزبي االنضباط ظروف تحت القلیلة السكانیة الكثافة ذات
یجعل االنتخابي  النظام  أن كما اإلقلیمیة. االحتجاج أصوات المعارضة أحزاب
مما إقلیمیا، المركزة األصوات تأثیر بتضخیم وذلك بعید حد إلى إقلیمیة األحزاب
في حصتھ من كثیرا أقل أو معین أكثر في إقلیم المقاعد من الحزب نصیب یجعل
المناقشات من یعتبر جزءا االنتخابي النظام إصالح فإن ومن ثم األصوات اإلقلیمیة.

كندا. المؤسسات في المستمرة حول

في الحزبي االنضباط تقلیل فإن البرلماني. لإلصالح بالنسبة الحال وكذلك
آخر. اقتراح ھو الفدرالي الشیوخ مجلس وإصالح بارز، مجلس النواب ھو اقتراح
النواب مجلس مراقبة في أكثر فاعلیة مجلس الشیوخ یجعلوا أن المصلحون ویرید

مساواة للمقاطعات. أكثر تمثیل مع منتخبة ھیئة إلى معینة من ھیئة بتحویلھ

الھائل العدد ھذا أحدث  الماضي القرن من التسعینیات وحتى  الستینیات من
المسار ھذا الدستوري. اإلصالح اقتراحات من متنامیة موجة الموضوعات من
وتحول نما بكیبیك، الخاصة واالنفصالیة القومیة تحدیات لحل كمحاولة بدأ الذي
المصالح تنعكس جمیع حیث الضخمة، الدستوریة السیاسات مما تسمي واحدة إلى

شامل. دستوري عملیة لتحویل غیر في اقتراحات المتعارضة والرؤى



سایرز٢٠ وأنطوني نوبف رینر

الدستوریة الضخمة عملیة السیاسات نتیجة لعام ١٩٨٢ الدستور ظھر قانون وقد
تعدیل مسار (١ :١٨٦٧ األصلي لعام الدستور إلى ھامین والذي أضاف عنصرین
تعدیالت لسن البریطاني البرلمان إلى للجوء الحاجة على للتغلب بالكامل، محلي
القانون. بواسطة التنفیذ محل  وضعھ یتم  والحریات  الحقوق  میثاق (٢ كبیرة.
أیضا بل فحسب، الحقوق والحریات حمایة مجرد المیثاق ھو من الھدف یكن لم
القیم بوضع اإلقلیمي وذلك التقسیم على الفدرالي الدستور لتأكید مقابلة توفیر قوة

نص الدستور. ضمن المشتركة للكندیین

األصوات الصاخبة جمیع یرض لم ١٩٨٢ لعام الدستور قانون فإن ذلك، ومع
حق من حد قد الواقع في  أنھ وحیث بالتأكید، الدستوریة. بالمطالب  تتعلق التي
الفردیة اللغویة  الثنائیة تثبیت إلى  أدى  فقد  الدستوري،  (فیتو) الرفض في  كیبیك
كیبیك اعتبرت وقد الفدرالیة. السلطات مركزیة إبطال في وفشل االقلیمیة، بدًال من
التي رفضت الوحیدة المقاطعة وكانت الوجھ، على صفعة وكأنھ ١٩٨٢ قانون عام

إصالح عام ١٩٨٢.

لیك میتش أال وھما الكبیر، الدستوري اإلصالح من جولتان ذلك انطلقت بعد
محاولة ھو وراء میتش لیك وقد كان الدافع وشارلوت تاون (١٩٩٢). (١٩٨٧)
فقط یؤد لم حدث الذي المجھود ولكن الكندیة"، الدستوریة العائلة إلى كیبیك "إعادة
الشعوب أولویات مع أیضا بل الدستوري لإلصالح كیبیك أولویات مع التعامل إلى
العملیة تناولت وقد  أخري. ومقاطعات األقلیات ومجموعات  والنساء األصلیة 
والتغییر معینة) (بحقوق باالعتراف الخاصة الكبرى المطالب جمیع الالحقة
موافقة على الحصول في  فشل الذي تاون شارلوت اتفاق إلى  أدت و الدستوري

الشعبي. لالستفتاء طرحھ تم حینما األغلبیة

خاصة بنود على فشلتا، اللتان تاون، وشارلوت لیك میتش اتفاقیتا اشتملت
في الفشل ساھم  وقد كندا. داخل  متمیز" "كمجتمع دستوریا  بكیبیك باالعتراف 
كیبیك اانفصال على الشعبي یكون نجاحًا لالستفتاء أن كاد اإلصالح فیما ھذا تحقیق
یشجع لم الدستوري أن اإلرھاق كما االنفصالیین، لھیب عندئذ خمد سنة ١٩٩٥.

الكبرى. الدستوریة العملیات نوع من األخرى المغامرات من مزید على

تحول لقد األحوال. من حال بأي یسقط لم ذلك، مع المؤسسي، اإلصالح إن 
المعقدة االتفاقات صفقات سیما وال رسمیة- دستوریة تعدیالت من ببساطة التركیز
برلمانیة قرارات خالل من  أكثر، تدریجیة تغیرات إلى  – التعدیالت تلك لمثل
سلسلة أثناء التي ظھرت المطالب ومن قضائي. ومفاوضات وتفسیر وتشریعات
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وحق كمجتمع متمیز بكیبیك االعتراف مثل - تاون وشارلوت لیك میتش أحداث
التعدیالت بعض على لكیبیك de facto veto الواقع بحكم (الفیتو) الرفض
تم قد – األولى لألمم الذاتي اتفاقیات الحكم الحاصل في والتقدم المحددة الدستوریة
انتخابیة المقاطعات دورات بعض أنشأت وقد ھذه اآللیات. خالل من إلیھا التوصل

الخاصة مصادر القوة أحد مما یضعف محدد ألجل
التمثیل نظم بدراسة حالیًا وتقوم الوزراء، برئاسة

النسبي.

وغیرھا ھذه اإلصالح اقتراحات ظھور حقیقة إن
من بدال الدستوري، تحت المستوى وعلى منفردة
الدستوریة االتفاقات صفقات ضمن معھا التعامل
السیاسات حرارة یخفض وكأنھ یبدو الكبرى،

ولكن دستوریة. كارثة من األخیرة السنوات  في  كندا اقتربت  لقد المؤسساتیة.
اإلصالحات بخصوص ونابض بالحیاة مليء أعمال اآلن سجل البلد أن لدى یبدو
وضع أن في السیاسة، إال ضمانات توجد الزوال. ال بخطر شعور دون المؤسساتیة
سیستمر في العالم نجاحا البلدان الدیمقراطیة الفدرالیة وأكثر من أقدم كواحدة كندا

قادمة. طویلة لفترة

لدى أن  یبدو ولكن 
أعمال سجل اآلن  البلد 
بالحیاة ونابض مليء
اإلصالحات بخصوص
شعور دون المؤسساتیة

الزوال. بخطر


