
وجھتي تحتوي على أنھا حیث من القائمة الفدرالیات معظم كندا عن تختلف
بالفرنسیة في الناطقون فھم  البدء فمنذ الفدرالي. حول ھیكلھا كلیًا نظر مختلفتین
فرنسیة متساویتین وثقافتین متساویین  لشریكین تضامن  أنھا على بكندا كیبیك
مقاطعات عشر إلى مقاطعات أربع من الكندیة الفدرالیة توسعت وعندما وإنجلیزیة.
المقاطعة أصبحت حیث بینحكومیة أرقام لعبة إلى انحل قد التضامن شاھدوا
مسألة فإن بالتالي .٩:١ بنسبة الدائمة األقلیة في موقع المقاطعة الوحیدة الفرنسیة
من یكونوا لو لم حتى كیبیك، مقاطعة في بالفرنسیة الناطقین بالنسبة لمعظم الحكم
الكندیة الفدرالیة بقدرة المتعلقة األكبر القضیة عن فصلھا یمكن ال االنفصالیین،
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إلى ینظرون ال  فھم مختلف.  األمر فإن الكندیین اإلنجلیز لمعظم بالنسبة  أما
یمارسون الذین متوازنة. األشخاص غیر أو متصدعة على أنھا الكندیة الفدرالیة
ربما ھذا وأن التنفیذیة للفدرالیة یخضع النظام أن یدركون البینحكومیة العالقات
بالذكر الجدیر للفدرالیة. اإلقلیمي والثقافي التماثل عدم بسبب تجنبھ ال یمكن أمر
طریق عن الدولة التي تؤثر على السیاسیة أھم األسئلة بشأن التقریر یمكن أنھ ال
یتطلب األمر ھذا حیث أن الحكومة، مستویات من مستوى أي البرلمانیة في العملیة
وزراء ورؤساء الفدرالي الوزراء رئیس وھم األوائل الوزراء اتفاق تعاوني بین

المقاطعات.

عجزھا یستنكرون أنھم إال التنفیذیة، للفدرالیة سیادة بوجود المراقبون یعترف قد
ھي الكندیین حیاة المواطنین أھم القرارات التي تؤثر على أن بسبب الدیمقراطي
الجمھور استثناء یتم بحیث مغلقة  أبواب  خلف إلیھا  التوصل  یتم اتفاقیات نتیجة
الوضع أن  من متأكدون غیر أنھم  كما كبیر. حد إلى البرلماني  التداول وعملیة 
من خالل حدتھ وتخفیف تناولھ الممكن من أو تجنبھ یمكن ال أمر ھو الشكل بھذا
أساس على  الكندي الفدرالي النظام یقوم األخرى. الحكومیة المؤسسات إصالح
عند الضئیل إال الھامش یتیح ال الذي البرلمانیة األغلبیة حكم ویستمنستر في تقلید
الشیوخ مجلس أن نفس الوقت في أو األقالیم. ونجد أیضًا مصالح المقاطعات تناول
المالئم التعبیر إعطاء على القدرة إلى یفتقر أعضائھ الوزراء رئیس یسمي الذي

التنوع اإلقلیمي. عن

بقي البریطانیة الحكم تقالید عن انفصال األمریكیین تلت المرحلة التي حتى في
فدرالیًا نظامًا البریطاني البرلماني النظام إلى الكندیون یضیف لھا. موالین الكندیون
الھیكلیة ھذه سمحت لقد وكیبیك. اإلنجلیزیة لكندا المتنوعة المصالح بین  یجمع

مستوى منھما. كل سلطات إطار ضمن الحكومة العمل باستقاللیة لمستویي

قضایا تتعلق الوقت مرور مع واجھ قد الكندیة للفدرالیة الثنائي ھذا التصمیم إن
لدى كیبیك المتزایدة الرغبة وعدم الفدرالیة سلطة اإلنفاق وتفوق التزامن، بمسألة
البرلماني النظام یكون قد الفدرالي. النظام محددات إطار ضمن تتحرك أن في
على بعضھا القضایا واعتماد التعقیدات ھذه مع للتعامل االستعداد من حیث ضعیفًا
ذو الحزب ونظام البسیطة األغلبیة على القائم االنتخابي النظام كان البعض.
أكثر وھي المركز، أونتاریو، انطباع الھیمنة الكاملة من قد عزز المتشدد االنضباط
اللون موحدة وكأنھا تظھر المناطق النظام إلى جعل ھذا أدى كما سكانًا. المقاطعات
في اآلن الوطنیة  المشاعر إلى ویضاف  الواقع. في  علیھ ھي مما أكثر السیاسي 

االنزعاج. متزاید بشكل كندا غرب في العزلة عن یعبر صوت كیبیك
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نوع من المقاطعات ھو حكومات بعض بھ تفكر والذي أحد الحلول المطروحة
فالشیوخ الشیوخ. مجلس إصالح نقاش حول النسبي. وھناك االنتخابي النظام أنواع
أساس معادلة إقلیمیة على اختیارھم ویتم الوزراء، رئیس قبل الكندیون معینون من
(ینتخبھ شیوخ بمجلس الغربیة المطالبة أن إال الغربیة.  المقاطعات ضد  تمیز
الشیوخ عدد في ومتساوي ثاني كمجلس فعاًال  یكون  بحیث  مباشرة المواطنون
المناطق في دعم قلیل على قد حصلت مقاطعة) كل عن
مجلس نظام أن المراقبون معظم یرى من البالد. األخرى
الحصول إلى یؤدي لن األمریكي للنظام مشابھ  شیوخ
تغطیة وھو  تحقیقھ البرلماني النظام یستطع لم ما  على
على قائمة عملیة طریق عن العمیقة اإلقلیمیة الخالفات
التكیف فإن ھنا التسویة. من خالل مبدأ الحكم من أساس
الطریقة یبقى ھو للحكم التنفیذي على المستوى السیاسي

عمل الفدرالیة. في تنفیذ الكندیة

الحال ھو كما الفدرالیة، المعاھدة في مرونة األكثر األسلوب ھذا  یكون  قد
من العصر موضة مع المتماشیة الجدیدة الطریقة ھو األوروبي، بالنسبة لالتحاد
فإن السیاسي، القرار صنع في التشریعیة العملیة تحدیث من فبدًال الفدرالي. الحكم
ھذا إنجاز یمكن شفافیة وشمولیة. أكثر التنفیذي عملیة الحكم جعل في تكون الفكرة
األول" "الوزیر مفاوضات سریة وقد تكون الجمھور – أمام العملیة فتح خالل من

تسویة. الوصول إلى األغلب على لھم التي تسمح ھي

المقاطعات وزراء یضم رؤساء تأسیسھ حدیثًا والذي الذي تم الفدرالیة مجلس إن
وجود فمع القرارات. صنع عقالنیة في أكثر طریقة إیجاد على یعمل والمناطق قد
العلیا المراكز ذوي من مدنیة یرأسھا موظفي خدمة توجیھ ولجنة دائمة سكرتاریة
بطریقة الوزراء الجتماعات  التحضیر یمكنھ مؤسسي تنظیم ھناك سیكون فإنھ
على التغلب في  صعوبة الفدرالیة مجلس سیواجھ مستمر. وبشكل أكثر  مبرمجة
من فدرالیة مواجھة  الكندیة: البینحكومیة العالقات منھا تعاني  التي العیوب
عن المجلس یتخلى األوروبي سیجعل النموذج إتباع إن وطریق مسدود. المقاطعات

التصویت. في أشكال األغلبیة من شكل نحو القدیم والسیر اإلجماع نموذج

المحلي بالبعد  یتعلق فیما ملحة ضرورة بوجود عام إحساس ھناك أخیرًا، 
واسعة حضریة مناطق في الیوم الكندیین  معظم یعیش  للفدرالیة. المتطور غیر
تخضع للمقاطعة إداریة مؤسسات عن عبارة البلدیات تبقى الخاصة. مشاكلھا لھا
إمكانیة وتبقى الفدرالي. اإلنفاق ھبات على متزاید بشكل وتعتمد المقاطعة ألجندة
الخیال بالنسبة من ضربًا البینحكومیة المساومات طاولة على موقع رسمي شغل

السیاسي التكیف
المستوى على
للحكم التنفیذي
الطریقة ھو یبقى
تنفیذ في الكندیة

الفدرالیة. عمل
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كندا لسكان الذاتي الحكم لمسألة بالنسبة القول نفس طرح یمكن البلدیة. للمجالس
أغلبھا في تبقى الحكم في المشاركة شخص. ملیون عن عددھم یزید الذین األصلیین
حسب معاھدة إلى التوصل اجل من والمفاوضات الثنائیة المشاورات مستوى على
في فقط متوفرة المشترك من الحكم إبداعیة ھناك أشكال الفدرالیة. الحكومة رغبة

االقتصادیة. مشاریع التنمیة نطاق في أساسًا االقلیمیة، وھي المناطق


