لماذا ٌتوجب أن ترحب أوروبا باستفتاء فً كاتالونٌا
لقد تكثفت المظالم التارٌخٌة الكاتالونٌة مع إسبانٌا فً السنوات األخٌرة .لقد تم التوصل الى طرٌق مسدود بسبب رفض اسبانٌا
القاطع لدرس المقترحات المتكررة القادمة من كاتالونٌا ،بما فٌها محاولة صادقة إلعادة التفاوض بشأن مٌثاق الحكم الذاتى لعام
 .9191وفً عام  ،5002تمت صٌاغة نص جدٌد واعتماده من قبل البرلمان الكاتالونً ،وأقره الحقا البرلمان اإلسبانً ،ولكن
بعد أن تم تقلٌص عدة أحكام ربٌسٌة أو إزالتها بكل بساطة .فً النهاٌة تم التصدٌق علٌها ،على مضض ،من قبل الشعب الكاتالونً
فً استفتاء .ولكن بعد ذلك فً عام  5090حكمت المحكمة الدستورٌة بأسلوب منحاز أن العدٌد من المواد غٌر دستورٌة وأعطت
تفسٌرا تقٌٌدٌا للكثٌرٌن آخرٌن .من الناحٌة العملٌة ،أدى النص الناتج ،بعٌدا عن تحسٌن المٌثاق السابق ،إلى وضع حدود لنطاق
الحكم الذاتً الكتالونً ،وكشفت العملٌة برمتها عن قلة مدى استعداد الجانب اإلسبانً للتقدم فً هذا االتجاه .ففً تلك المرحلة
أصبح جلٌا
أن النظام الحالً لإلدارة اإلقلٌمٌة ،الذي أنشا فً عام  9191بعد فترة طوٌلة من الحكم المركزي ،كان ٌستخدم إلدامة وضع
الكاتالونٌٌن كأقلٌة دابمة فً إسبانٌا .والٌوم ٌشعر عدد متزاٌد من الكتاالنٌٌن بأن شؤونهم الجماعٌة تدار من قبل مدرٌد دون
مراعاة الحتٌاجاتهم وغالبا ما تكون ضد مصالحهم الحٌوٌة ،وفقد الكثٌرون أي أمل فً صفقة أكثر إنصافا فً اإلطار اإلسبانً.
وقد تعهدت الحكومة الكاتالونٌة باجراء استفتاء حول العالقة التى ٌتعٌن على المجتمع الكاتالونى ان تقٌمها مع اسبانٌا  -سواء
للحفاظ على شكل ما من حالة التبعٌة السٌاسٌة الحالٌة او البدء كدولة مستقلة جدٌدة .وكان هذا هو مسار العمل الذي اختارته والٌة
كٌبٌك فً عام  9112وأسكتلندا فً عام  5092واحترم من قبل حكومتً كندا والمملكة المتحدة .لكن السلطات االسبانٌة،
باالعتماد على تفسٌر ضٌق للدستور  -متحٌز حسب البعض  -قد أعلنت أن مثل هذا االستفتاء غٌر قانونً وتعهدت بمنعه وهً
تعمل كذلك لتقوٌض إعداده .فً رد فعلهم على أعمال العصٌان المزعومة من قبل الممثلٌن المنتخبٌن الكاتالونٌٌن ٌبدو أن
مؤسسات الدولة تعود إلى استعمال بعض أسالٌب الماضً الدٌكتاتوري ،إلى حد تهدٌد الركابز األساسٌة للحكم الدٌمقراطً.
إن العزٌمة المعلنة لالبتالف الحاكم فً كاتالونٌا إلجراء استفتاء ال ٌنبغً أن ٌنظر إلٌها على أنها تمثل تحدٌا وإنما كرد فعل
دٌمقراطً .وتتبع القٌادة فً هذا الصدد الوالٌة والعزٌمه التً أتت من قبل مبات اآلالف الذٌن تظاهروا سلمٌا عاما تلو اآلخر منذ
عام 5090؛ من قبل  5.2ملٌون نسمه أدلوا بأصواتهم فً تصوٌت رمزي فً نوفمبر 5092؛ من قبل ما ٌقرب من  5ملٌون
منتخب قد أعطوا األغلبٌة للقوى المؤٌدة لالستقالل فً انتخابات سبتمبر  5092للبرلمان الكاتالونً؛ وأخٌرا ولٌس آخرا ،من قبل
ثالثة أرباع السكان الكاتالونٌٌن ،وفقا لكل استطالع للرأيٌ ،ؤٌدون إجراء استفتاء ،بغض النظر عن تصوٌتهم النهابً فً ذلك.
فٌعود للكتالنٌٌن أن ٌقرروا مستقبل مجتمعهم ،والسؤال بطرٌقه مباشرة ٌمثل الطرٌقة المنطقٌه الوحٌدة لمعرفة موقف الجمٌع
بالنسبه لهذه القضٌة األساسٌة.
فً النهاٌة ،االستفتاء ٌمثل حال جٌدا للجمٌع .بالتأكٌد بالنسبة للكتاالنٌٌن ألنه ،مهما كانت النتٌجة ،فإنه سٌقود بالضرورة لفتح
حوار بشأن عالقة جدٌدة مع اسبانٌا ،والتً ٌجب أن تقوم على أساس اإلعتراف بحقوقهم كشعب ،بما فً ذلك الحق فً الحصول
على القرار النهابً بالنسبه للشكل الذي ٌجب أن تأخذه هذه العالقة.
وهذا قد ٌكون فً نهاٌة المطاف جٌدا إلسبانٌا أٌضا ،من خالل إجبار حكومتها وبقٌة القوى السٌاسٌة على إعادة تقٌٌم أسس النظام
الذي تم تركٌبه فً عام  .9191وقد كان ذلك نتٌجة االنتقال إلى الحكم الدٌمقراطً الذي صممته ونفذته مؤسسة سٌاسٌة نما
أعضابها تحت حكم دٌكتاتورٌة فرانكو .إن الحل المرضً للمسألة الكاتالونٌة سٌعطً المجتمع اإلسبانً فرصة للتخلص من أشباح
ماضٌه االستبدادي ،ومعالجة العٌوب فً نظام سٌاسً مرهون بجذوره.
وسٌكون أٌضا جٌدا ألوروبا .أوال ،لسبب عملً ،ألنه سٌساعد على حل مشكلة قدٌمة ،إذا سمح لها أن تتفاقم ،سوف تضٌف
تصعٌدا مما لن ٌؤدي إال إلى إضافة جبهة أخرى من عدم االستقرار على نطاق قاري .وثانٌا ،واألهم من ذلك ،من حٌث المبدأ.
ففً هذه األٌام من عدم الٌقٌن السٌاسً ،حٌث ٌتم فً العدٌد من البلدان استجواب المشروع األوروبً من ناحٌات مختلفة ،فالموقف
الكاتالونً الموالً بشكل حاسم ألوروبا ،على أساس راسخ على المبادئ الدٌمقراطٌة واالعتماد على أسالٌب سلمٌة صارمةٌ ،نبغً
أن ٌنظر كمثال للجمٌع كالطرٌقة المقبولة الوحٌده لحل الخالفات بٌن الدول وداخل الدول.
عاجال أم آجال ستدعى جمٌع البلدان األوروبٌة ،فضال عن مؤسساتها المشتركة ،إلى اتخاذ موقف بشأن هذه المسألة .إنها مسألة
دٌمقراطٌة أن ٌتم اإلعتراف بالدعاوى المشروعة للكتاالنٌٌن بصفتهم أمة تارٌخٌة وحقوقهم الجماعٌة المتأصلة كشعب ،معترف به ومن
العدل أن ٌكافأ نضالهم المستمر والسلمً.
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