
جزئیًا إال تعرف لن ،١٨٦٧ لعام الدستور الكندي في المدرجة القوانین قرأت إذا
المادتین نص إن الموزعة. طبیعة المسؤولیات وما األمور"، بزمام الممسك "من
ولكنھ كندا، في والمسؤولیات توزیع السلطات یحدد الدستور قانون من ٩٢ و ٩١
في فتوزیع السلطات للسلطات. الحقیقي التوازن عن جزئیة سوى صورة یعطي ال
الثنائیة الفدرالیة إلى الھیمنة الفدرالیة، من الحقیقي للنفوذ الثقل تغیر لقد مستمر. تغیر
یلجأ حیث الراھن الوضع إلى الفدرالي، النفوذ على التأكید إعادة إلى الكالسیكیة،
والبیروقراطیة، القانونیة، الفعالیات من العدید الستعمال الحكم من قویان مستویان
النطاق. واسعة  مجاالت في السیاسة شكل  تحدید  أجل من والسیاسیة والمالیة،
كال لدى سیكون البیئة، مثل متعلقة بھذه السیاسات، جدیدة ھموم انبثاق ومع وھكذا،
"المجاالت استبدال تم حلھا. لقد في للمشاركة والوسائل الالزمة الطرفین اإلرادة
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المتبادل. ولعل واالتكال والتشارك بالتداخل، المعالم" وواضحة محكمة الشروط
بین والتنافس التعاون من معقد مزیج ھو الكندي القرار صنع عملیة میزات أھم

الحكومات.

القرارات ولكن نادرة وصعبة، التعدیالت وتبقى
والتحویالت البینحكومیة، واالتفاقات القضائیة، 
الحاجات مع بأن یتكیف كلھا للدستور سمحت المالیة
،١٩٨٢ العام في ھامة تغیرات حدثت وقد الجدیدة.
سلطة و"استعادة"  الحقوق میثاق اعتماد تم عندما 
تعد لم والتالي العظمى، بریطانیا من الدستور تعدیل
البرلمان البریطاني موافقة على بحاجة للحصول كندا

محاولتان فشلت وقد الدستور.  على رسمیة بتعدیالت القیام أجل من ویستمنستر في
الدستور. على ھامة تعدیالت إلدخال الحقتان

التغیر ھناك أوًال، الكندیة. الفدرالیة في المتغیرة األنماط عوامل عدیدة تشرح
عدد ویصل ١٨٦٧ في فقط مقاطعات أربع تضم كانت التي فكندا الدیمغرافي.
وعشر نسمة، ملیون یضم ٣٢ بلدًا اآلن أصبحت نسمة ملیون نحو ٣,٥ سكانھا
یومًا كان البلد الذي أن محیطات. كما ثالث على أقالیم، وتطل مقاطعات، وثالثة
الطابع علیھا یغلب التي العالم بلدان أكثر من واحدًا غالبیتھ أصبح اآلن ریفیًا في
أصول بریطانیة تقریبًا من بأكملھ یتحدر مجتمعًا أساسًا حین كانت المدیني. وفي
بأعداد أراضیھم من ترحیلھم تم الذین األصلیین السكان إلى (باإلضافة فرنسیة أو
العامل أما العالم. ثقافیًا في وتنوعًا تعددیة المجتمعات بین أكثر من كبیرة) فھي اآلن
مندمجة دولة كندا إن الدولیة.  والتجارة االتفاقات بأھمیة فیتعلق األساسي الثاني
على بالغة تأثیرات إلى التغییر الشمالیة. وقد أدى ھذا أمریكا سوق مع اقتصادیًا
بالخالفات تتعلق العوامل من ثالثة مجموعة المواطنین. وتوقعات السیاسات برامج
االنقسام عامل اللغة تشكل والمجتمع. والھویة المواطنیة مفاھیم بشأن االقلیمیة
بحس كیبیك، في یتمركزون والذین بالفرنسیة، الناطقون الكندیون یتمتع األساسي.
السلطة تزاید قاومت كیبیك لقد الدولة. لدور متمیزة الوطنیة وبمقاربة بالھویة قوي
أیضًا أخرى "الالتناسق". كما تتمتع مقاطعات قوي عن مدافع الیوم وھي الفدرالیة
غالبًا من ھنا، إقلیمیة قویة. وحكومات متمیزة، قویة، واھتمامات سیاسیة بھویات
وغیر مناسب غیر أمرًا بأكملھا الدولة على تأثیرھا یمتد واحدة سیاسة اتباع یعتبر ما

للتنفیذ. قابل

وصف الصعب من مختلفة یجعل اتجاھات غالبًا تسلك القوى التي ھذه تفاعل إن
الشئون عن كبیر، إلى حد مسئولة، فأوتاوا بسیطة. السلطات بكلمات توزیع عملیة

استبدال تم لقد
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أن غیر والمواطنیة. والھجرة، الشاملة، االقتصادیة والسیاسة واألمن، الخارجیة،
عن مسئولة، بشكل كبیر، إنھا المجاالت. ھذه في رأیًا ھامًا أیضًا تملك المقاطعات
وتنظیم االقتصادیة، والتنمیة االجتماعیة، والمساعدات والرعایة الصحیة، التعلیم،
خالل من المجاالت ھذه في أوتاوا أیضًا تشارك یمنع أن ال ھذا أن إال الصناعة.
التوازن لتحقیق برنامجھا خالل ومن المقاطعات، لحكومات المالیة التحویالت
بمسئولیاتھا بدون على القیام حظًا األقل المقاطعات قدرة ضمان إلى یھدف والذي
في تشاركیة" "فدرالیة إلى كلھ ھذا أدى لقد بضرائب غیر الزمة. علیھا اإلثقال
واالجتماعیة، االقتصادیة تتعلق بالقضایا البینحكومیة التي االتفاقات من عدد ظل

والرعایة الصحیة والبیئة.

قائمًا، وما سؤاًال یزال ماذا" ما مسئولیة یتولى بتحدید "من السؤال المتعلق ولكن
الھامة. من األسئلة عددًا الیوم یواجھون المواطنون والحكومات یزال

المالئمة عدم على تؤكد المقاطعات المالي. اختالل التوازن بشأن المخاوف أوًال،
على جانبھا من الفدرالیة الحكومة وتؤكد لھا. المتوفرة والموارد مسئولیاتھا بین ما

الضرائب. جبایة المقاطعات على وقدرة بھا المالیة الخاصة احتیاجاتھا

متعارضة القومیة" باعتبارھا "المعاییر موضوع األخرى النقاشات أحد یتضمن
یجب معاییر مشتركة أن القومیة یعني المواطنیة إن مبدأ اإلقلیمیة. التنوعات مع
المتنوعة. السیاسات على الفدرالیة تعتمد أن في حین الكندیین، جمیع على تطبیقھا

الصحیة؟ الرعایة مثل في مجاالت التوازن بالتالي، العثور على یمكن، كیف

أمریكا العالمي واقتصاد االقتصاد في المشاركة ھي مستجدة نسبیًا قضیة ثمة
مع للتكیف األفضل  الموقع المحلیة والحكومات المقاطعات تحتل ھل الشمالیة. 
موحد لضمان صوت أقوى فدرالیة ید إلى تدعو الحاجة أن أم الضروریات العالمیة،

الخارج؟ في لكندا

من لحالة یمكن ھل ولكن للمقاطعات، متطابقة مسئولیات الدستور یعطي
بین كبیرة فروقات تطورت لقد أفضل؟ بشكل البلد واقع تعكس أن "الالتماثل"
أن "الالتماثل" من للمزید یمكن ھل والعملیة. القانونیة الناحیة من المقاطعات،

أم إضعافھا؟ الفدرالیة إلى تقویة یؤدي

والفدرالیة التشاركیة. ویجادل التنافسیة الفدرالیة بین تتراوح ما زالت كندا ما
نظرًا القرار، صناعة عملیة في المشاركة تتطلب الفعالة السیاسات أن البعض
أن یجب الحكومات  أن اآلخر البعض ویقترح  المسئولیات.  في الكثیف للتداخل

ومستجیبة للتحدیات. مبتكرة سیاسات لضمان تخاصمي، مسار في إطار تتنافس
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لعدد من األخیرة،  اآلونة في األخرى، الدول من  والكثیر  كندا تعرضت لقد
الطوارئ وحاالت الطبیعیة، والكوارث  النفط، أسعار  – الخارجیة الصدمات 
المقّسمة المسئولیة ولكن .SARS الحاد  التنفسي  الجھاز وباء مثل الصحیة،
یجب السیاسات تجاھھا. فعالیة استجابة تقلیل أدى إلى الحكومات فیما بین والتنافس
المقبلة. للصدمات االستجابة على تحسین قدرتھا بالتالي، الكندیة، الحكومات على

غیاب وضع ظل في القانونیة، المقاطعات لسلطة المحلیة الحكومات تخضع 
وقد للكندیین. من الخدمات واسعًا مجاًال تقدم فإنھا ذلك، ورغم مستقل. دستوري
ومنحھا المالیة، وقاعدتھا البلدیات استقاللیة لتعزیز التحركات بعض مؤخرًا جرت

المستویات. متعدد الكندي الحكم نظام في مكانًا

الحكومة في من ثالث” “مستوى تشكیل في حقھم على السكان األصلیون أكد
من قویًا دعمًا الذاتي  والحكم األراضي  ملكیة بحقوق مطالبھم نالت وقد كندا.
وأن الذاتي، من الحكم تصمیم نماذج كندا على أن تعمل من المھم ولھذا المحاكم.

مدینیة. مناطق في الیوم معظمھم یعیش الذین األصلیین السكان حاجات تلبي

بحیث یتحدد مستقبلھ، مستمرًا، عمًال الیوم كندا في السلطات توزیع مسار یبقى
الدستور مضمون البراغماتیة، ضمن التسویات الماضي، بحسب في حصل كما
القضایا، ھذه الكندیون یعالج المذكورة سابقًا. وفیما العریضة القرینیة والعوامل

في إثرائھا. ویساھمون اآلخرین من تجارب یتعلمون سوف فإنھم


