
أو ١٨٦٧ البریطاني) لسنة الشمالیة أمریكا (قانون األصلي كندا ال یعمل دستور
خاص بشكل الدولیة العالقات صالحیات إعطاء على ١٩٨٢ لسنة الدستور قانون
خالل من معاھدات في للدخول الفدرالیة الصالحیة تأتي الفدرالیة. الحكومة إلى 
لندن في الخاص الملك لمجلس القضائیة اللجنة أن إال الملكي الفدرالي. التاج امتیاز
العمل اتفاقیات تطبق أن تستطیع ال وحدھا الفدرالیة الحكومة أن ١٩٣٧ عام قررت
الخارجیة العالقات فإن بالتالي العمل الدولیة. منظمة في كندا عضویة تتطلبھا التي
وحق في معاھدات الدخول في الفدرالي الحق بین صعب تتصف بتوازن الكندیة
من استخدم كل مستوى لقد تنفیذھا. أو عدم تنفیذھا بشأن التقریر المقاطعات في 
ولكن، الخارجیة. على العالقات على تأثیره صالحیاتھ للحفاظ الحكومة مستویات

بشكل أو بآخر. التعاون على مجبرین كانوا في النھایة

[ئدّألصىًؤُّّ ْ[ئني,ز [شألدُّّ [ئحمّ,جمُّ
ةألخب[ ل
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الخارجیة العالقات صعید على أعظم دور نحو كیبیك حكومة تطلع كان لقد
كان لقد الكندیة. الخارجیة العالقات في وتمیزًا أھمیة القضایا أكثر من واحدًا
معاھدات توقیع في الفدرالي للحق انتقادًا الناس أشد كیبیك مقاطعة في السیاسیون
عقد المقاطعة حق من بأن یجادلون كما أنھم المقاطعات. موافقة على الحصول دون
البلجیكي. في النموذج الحال ھو كما الدستوریة ضمن اختصاصاتھا دولیة اتفاقیات

اآلن. لغایة الحد ھذا إلى بمطالبھا لم تدفع األخرى المقاطعات بالذكر أن والجدیر

بالسیاسة مختص بینحكومي منتدى یوجد ال
البینحكومیة العالقات أن إال كندا. في الخارجیة
مسائل على الدولیة  المفاوضات تركز عندما  تنشأ
للمقاطعات. تجري القضائیة بالسلطات محددة تتعلق
في بینحكومیة منتدیات ضمن المعنیة االستشارات
باتفاقیات مدعومة أحیانًا وتكون محددة، قطاعات
عام منذ علیھ الحال ھو كما رسمیة، بینحكومیة

والعمال. یتعلق بالعمل فیما ٢٠٠٥

تم فقد العالقة. ذات الدولیة القضایا أھمیة مع متناسبًا البینحكومي النشاط یكون
الوالیات مع الحرة التجارة اتفاقیة المفاوضات حول أثناء سیاسي قرار إلى التوصل
ھذه كامل في المقاطعات بشكل بمشاركة سمح الثمانینات خالل األمریكیة المتحدة
معنى ھذه المشاركة. على اختلفوا والمقاطعات الفدرالیة الحكومة إال أن المفاوضات،
العضویة في خالل من الكندي الموقف تعریف في المشاركة إلى المقاطعات سعت
الفدرالیة الحكومة الفدرالي. وسعت المفاوض واإلشراف على المفاوضات فریق
ثم النھائي.  الرفض حق المقاطعات منح دون ولكن مكثفة مشاورات إجراء إلى 
إال متابعة للمفاوضات التجاریة، لجنة إیجاد خالل من تسویة إلى األطراف توصلت
الدولیة التجاریة المفاوضات تضمنت وقد جدل. موضع كانت اللجنة ھذه فعالیة أن

ترتیبات مماثلة. تلت ذلك التي

ففي الصعبة. الحالیة الملفات  من المناخ تغیر حول كیوتو  بروتوكول یعتبر
حول اختلفت إال أنھا كیوتو في الكندي الوفد في المقاطعات فیھ الذي شاركت الوقت
الذي األدخنة انبعاث لتخفیض المحدد الھدف انتقد منھا عددًا أن كما القضیة، ھذه
من أعلن عندما Chrétien كریتیان الوزراء رئیس أغضبھم لقد كندا. بھ قبلت
فعلھم ردة وكانت كیوتو، بروتوكول على ستصادق كندا أن ٢٠٠٢ عام واحد جانب
حكومة وأعلنت الوزراء. رئیس إعالن فیھ مشتركًا استنكروا بیانًا أصدروا أنھم
في جاءت التي كندا التزامات رفضھا عن ٢٠٠٦ عام المنتخبة المحافظة األقلیة

البینحكومیة العالقات
تركز عندما تنشأ
الدولیة المفاوضات
محددة مسائل على
بالسلطات تتعلق

للمقاطعات. القضائیة



٢٧ كنـــــدا

تحدیًا تشكل وسوف كندا وشقاقًا في القضیة خالفًا وتسبب ھذه كیوتو. بروتوكول
الفدرالیة. والحكومة المقاطعات بین العالقات في

وحكومة الفدرالیة الحكومة بین حادة عبارات تبادل عادة الثقافیة القضایا تتضمن
وحكومة الفدرالیة من الحكومة وزراء بدعوة قامت فرنسا ،١٩٩٩ عام ففي كیبیك.
المشاركة. عدم اختار الفدرالي أن الوزیر إال الثقافیة التعددیة لمناقشة قضیة كیبیك
لحضور كیبیك من نظیرھا بدعوة الفدرالیة التراث وزیرة قامت ،٢٠٠٥ عام وفي
كلمة، یلقي أن  بدون ولكن  الثقافیة، للتعددیة العالمي المیثاق  حول  مفاوضات
الفدرالیة الحكومة وافقت ،٢٠٠٦ عام وفي المشاركة. عدم كیبیك قررت وبالتالي
في في الیونسكو الكندي الوفد لكیبیك ممثل دائم في یكون أن كیبیك على وحكومة
في رسمي موقف اتخاذ قبل كیبیك مع ستتشاور الفدرالیة الحكومة وأن باریس،

الیونسكو. منظمة عمل سیاق

مثًال ھنالك الدولیة. الساحة على  أیضًا خاصًا دورا  الكندیة المقاطعات تلعب
كما أنھا منفصلة، عالقات دولیة وزارة تدیرھا دولة ٢٥ في لكیبیك تمثیلیة مكاتب
جمیع أن أخرى. إال وطنیة دول ووحدات تحت مئات االتفاقیات مع بتوقیع قامت
الفدرالیة الحكومة وضعتھ الترتیبات إلطار من  واالتفاقیات تخضع المكاتب ھذه
دولي دور لعب باتجاه كیبیك دفع إن الوطنیة. السیادة ذوي من آخرین وشركاء
ومدینة أوتاوا بین  الشدید والتعقید التوتر شابھا ثالثیة عالقة في مركزیًا كان
دیغول أطلقھا التي المشھورة فالعبارة طویلة. سنوات مدى على وباریس كیبیك
في جدًا الغامضة فرنسا وسیاسة ”Vive le Québec libre حرة كیبیك "عاشت
الحكومة قبلت النھایة، في ولكن البدایة. نقطة شكلت الالمباالة وعدم التدخل عدم
مباشرة وعالقة دبلوماسي بمركز خاللھا من كیبیك تتمتع خاصة بترتیبات الفدرالیة
معادلة إلى وكندا فرنسا توصلت حتى طویلة سنین األمر استغرق لقد فرنسا. مع
،la francophonie الفرنسیة تتحدث التي للمجتمعات المنظمة الدولیة أساس تشكل
ونیو برونزویك لكیبیك تسمح ترتیبات على وافقتا النھایة وفي بسبب كیبیك، وذلك
كونھا من بدًال "مشاركة" حكومات بأن تصبحا الفرنسیة، تتحدث التي األقلیة ذات
والفني الثقافي التعاون  مجاالت  على كیبیك  دور واقتصار "أعضاء"، حكومات 
نشطًا بشكل دورًا كیبیك لعبت لقد الخارجیة. السیاسة قضایا في دور لعب بدًال من

اإلطار. ھذه في استثنائي

المقاطعة وھي مصادرھا النفطیةـ في حقوقھا على حمایة ألبرتا مقاطعة عملت
لقد المتحدة. الوالیات مع خاصة الدولیة للعالقات األولویة تعطي التي األخرى
المتحدة الوالیات  مع الحرة التجارة اتفاقیة على التأثیر في المقاطعة ھذا نجحت
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الطاقة والصادرات. على الضرائب بفرض المتعلقة الفدرالیة تقیید السلطات لدرجة

الطاقة. الدولیة حول االجتماعات انخراط كامل في أجل ألبرتا من مقاطعة وتسعى
السفارة ضمن  أشخاص ثالث من مكتبًا ألبرتا أقامت ٢٠٠٥ آذار / مارس وفي
تحاول كانت التي الفدرالیة السیاسة في تحول أثر على وذلك واشنطن، في الكندیة
في مجال واحد" "صوت یكون لكندا أن أجل من عن واشنطن بعیدًا إبقاء المقاطعات
وضع في رغبتھا مثل ھذه الترتیبات بسبب عدم الثنائیة. رفضت كیبیك العالقات
في "سیاحي" مكتب في سري لوبي تشغل فھي الكندیة، السفارة في لھا موظفین

.Baltimore بلتیمور

ھامان: سؤاالن الفدرالي السیاق  في بالتالي، الدولیة، الكندیة  العالقات تواجھ 
یجب التي واإلقلیمیة االستشاریة  الموافقة ترتیبات نوع ھو ما األول، السؤال 
التي الدولیة باالتفاقیات یتعلق فیما علیھا للحصول الفدرالیة الحكومة تسعى أن
كندا تفاوض أثناء المقاطعات وجود إن للمقاطعات؟ القانونیة السلطات على تؤثر
یجعل للمقاطعات القانونیة السلطات مجاالت في الدولیة االتفاقیات على وتوقیعھا
من ستحد الملزمة الرسمیة التشاور آلیات ولكن یسیرًا، أمرًا االتفاقیات ھذه تنفیذ

فعال. بشكل والتفاوض الخارجیة العالقات إدارة على الفدرالیة القدرة

الحصول في كیبیك لرغبة الفدرالیة الحكومة ستستجیب كیف ھو، الثاني السؤال
كیبیك لمساعدة یمكن الذي الوقت في أنھ ذلك الدولیة؟ الساحة على أكبر دور على
سیؤدي المجاملة من الكثیر فإن االستقالل، حجة أن تضعف الدولیة المشاركة على
تعقید إلى وقد تؤدي دولیًا كندا بشأن استقامة الفدرالي الجانب القلق من مظاھر إلى
یوم. ذات االستقالل نحو كیبیك حكومة سعي لقضیة الدولي المستوى اإلدارة على


