ĿŲŤŤĚ ČǾŇŤŘĚ ĿǺ ČǾĿĿŲȘİǾŇ

ȘĚ ĐİȘŤİŇĢŲĚŘ ĐĚȘ VĢ

PİĚŘŘĚ-ǺŇĐŘÉ ŇǾŘMǺŇĐİŇ

ĿǺ PŘĚȘȘĚ

Ŀěș vįŀŀěș đě pŀųș đě 100 000 ħǻbįťǻňťș đų Qųéběč đǿįvěňť ǻvǿįř ųň véřįfįčǻťěųř ģéňéřǻŀ, mǻįș řįěň ňě ŀěș ǿbŀįģě à șě
đǿťěř đ’ųň įňșpěčťěųř ģéňéřǻŀ, qųį pǿșșèđě đěș pǿųvǿįřș đ’ěňqųêťě pŀųș éťěňđųș. Mǿňťřéǻŀ ěșť đ’ǻįŀŀěųřș ŀǻ șěųŀě à
ș’êťřě đǿťéě đ’ųň ťěŀ pǿșťě, à ŀǻ șųįťě đě ŀ’éŀěčťįǿň đě Đěňįș Čǿđěřřě ěň ňǿvěmbřě 2013. Ŀě BİĢ čǿmpťě đǿňč
přǿfįťěř đų șỳmpǿșįųm pǿųř đįșťįňģųěř șǿň řôŀě đě čěŀųį đěș véřįfįčǻťěųřș ģéňéřǻųx. İŀ přéșěňťěřǻ ěň ěxěmpŀě ŀěș
řéșųŀťǻťș đě ŀ’ěňqųêťě șųř ŀě đéňěįģěměňť à Mǿňťřéǻŀ, ěňqųêťě đéčŀěňčħéě à ŀǻ șųįťě đų đřǻpěǻų řǿųģě ŀěvé pǻř ŀě
ě

véřįfįčǻťěųř ģéňéřǻŀ đě ŀǻ méťřǿpǿŀě. « Ǿň ǻ vǻŀįđé ŀěș șǿųpçǿňș », ǻ įňđįqųé M

Ģǻŀŀǻňť.

ÉŤĚŇĐŘĚ ĿĚ BİĢ

PİĚŘŘĚ-ǺŇĐŘÉ ŇǾŘMǺŇĐİŇ

ĿǺ PŘĚȘȘĚ

Ťřǿįș ǻňș ǻpřèș ŀǻ čřéǻťįǿň đų Bųřěǻų đě ŀ’įňșpěčťěųř ģéňéřǻŀ (BİĢ) đě Mǿňťřéǻŀ, ŀě ťǿųť přěmįěř đų ģěňřě ǻų pǻỳș,
ě

M

Đěňįș Ģǻŀŀǻňť čřǿįť qų’įŀ ěșť ťěmpș đ’éťěňđřě čěťťě fǿňčťįǿň à đ’ǻųťřěș ǿřģǻňįșǻťįǿňș. « Č’ěșť ųň čǿňčěpť ǻųqųěŀ

ǿň čřǿįť ěť ǿň pěňșě qų’įŀ đěvřǻįť ỳ ěň ǻvǿįř đ’ǻųťřěș, qųě čě șǿįť đ’ǻųťřěș ģřǻňđěș vįŀŀěș đų Qųéběč ǿų đų Čǻňǻđǻ ǿų
ǻų ģǿųvěřňěměňť đų Qųéběč », čǿňfįě-ť-įŀ ěň ěňťřěvųě à Ŀǻ Přěșșě .

ĐÉJÀ ĐĚ Ŀ’İŇŤÉŘÊŤ

PİĚŘŘĚ-ǺŇĐŘÉ ŇǾŘMǺŇĐİŇ

ĿǺ PŘĚȘȘĚ

Đěňįș Ģǻŀŀǻňť přéfèřě ňě pǻș đįřě șį đ’ǻųťřěș ǿřģǻňįșǻťįǿňș qųébéčǿįșěș ǿų čǻňǻđįěňňěș șǿňģěňť đéjà à șě đǿťěř đ’ųň
įňșpěčťěųř ģéňéřǻŀ, mǻįș įŀ ňě čǻčħě pǻș qųě șǿň BİĢ șųșčįťě đě ŀ’įňťéřêť ǻįŀŀěųřș ǻų pǻỳș. « Đěș ģěňș ňǿųș ťřǿųvěňť
ťřèș įňťéřěșșǻňťș ěť ňǿųș pǿșěňť đěș qųěșťįǿňș. » Đěňįș Ģǻŀŀǻňť đįť ǿřģǻňįșěř čěť évéňěměňť pǿųř ŀǻňčěř ŀě đébǻť
șǻňș șě přǿňǿňčěř șųř ŀěș vįŀŀěș ǿų mįňįșťèřěș qųį ǻųřǻįěňť įňťéřêť à ș’ěň đǿťěř. « Jě șųįș mǻŀ pŀǻčé pǿųř đįřě čě qųį
đěvřǻįť êťřě fǻįť. Qųéběč pǿųřřǻįť čħǿįșįř đ’ǻvǿįř ųň įňșpěčťěųř ģéňéřǻŀ pǿųř ŀ’ěňșěmbŀě đě ŀǻ přǿvįňčě ǿų ěň měťťřě
ųň ǻų mįňįșťèřě đěș Ťřǻňșpǿřťș ǿų ěňčǿřě à Ħỳđřǿ-Qųéběč. Ǿň ěșť ŀà pǿųř đįřě vǿįčį čě qų’ǻ fǻįť Mǿňťřéǻŀ ěť vǿįčį
čě qų’ǿň pěňșě êťřě ųňě vǻŀěųř ǻjǿųťéě. »

İŇČİŤĚŘ ĿĚȘ ǾŘĢǺŇİȘǺŤİǾŇȘ

PİĚŘŘĚ-ǺŇĐŘÉ ŇǾŘMǺŇĐİŇ

ĿǺ PŘĚȘȘĚ

Pǿųř įňčįťěř đ’ǻųťřěș ǿřģǻňįșǻťįǿňș à įmįťěř Mǿňťřéǻŀ, ŀě BİĢ ǻ đǿňč đéčįđé đ’ǿřģǻňįșěř ųň șỳmpǿșįųm –, qųį ǻųřǻ ŀįěų
ǻų
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mųňįčįpǻŀįťéș qųébéčǿįșěș đě pŀųș đě 50 000 ħǻbįťǻňťș, ǻįňșį qųě đěș ģřǻňđěș vįŀŀěș čǻňǻđįěňňěș ǿňť éťé įňvįťéș à ỳ
pǻřťįčįpěř. Ŀěș řěșpǿňșǻbŀěș đěș șǿčįéťéș đ’Éťǻť ěť přįňčįpǻųx mįňįșťèřěș ǿňť ǻųșșį éťé čǿňvįéș. Ŀě BİĢ přévǿįť

čǿmpťěř șųř ŀǻ přéșěňčě đě 150 pǻřťįčįpǻňťș. Ŀǻ fǻčťųřě đě ŀ’évéňěměňť ěșť ěňťįèřěměňť čǿųvěřťě pǻř ŀěș fřǻįș

čǿmpťěř șųř ŀǻ přéșěňčě đě 150 pǻřťįčįpǻňťș. Ŀǻ fǻčťųřě đě ŀ’évéňěměňť ěșť ěňťįèřěměňť čǿųvěřťě pǻř ŀěș fřǻįș
ě

đ’įňșčřįpťįǿň đěș pǻřťįčįpǻňťș (650 $ pǻř pěřșǿňňě) ěť ňǿň à mêmě ŀěș bųđģěťș đų BİĢ, ťįěňť à șǿųŀįģňěř M

Ģǻŀŀǻňť.

ĐÉBǺŤ ȘŲŘ ĿǺ PŘǾŤĚČŤİǾŇ ĐĚȘ ȘǾŲŘČĚȘ

PİĚŘŘĚ-ǺŇĐŘÉ ŇǾŘMǺŇĐİŇ

ĿǺ PŘĚȘȘĚ

Mǿměňť įmpǿřťǻňť, ŀě șỳmpǿșįųm șě pěňčħěřǻ éģǻŀěměňť șųř ŀǻ přǿťěčťįǿň à ǻččǿřđěř ǻųx șǿňňěųřș đ’ǻŀěřťě ěť ǻųx
įňfǿřmǻťěųřș. Đěș řěpřéșěňťǻňťș đų BİĢ, đų ȘPVM, đěųx ųňįvěřșįťǻįřěș ǻįňșį qųě ŀě čħřǿňįqųěųř đě Ŀǻ Přěșșě

Ỳvěș

Bǿįșvěřť éčħǻňģěřǿňť șųř čěť épįňěųx đǿșșįěř. « Č’ěșť vřǻįměňť ųň șųjěť qųį mě ťįěňť à čœųř. J’ǻį șǿųvěňť đěș čǻșșěťêťě pǿųř qųě ŀěș ģěňș ň’ǻįěňť pǻș đě řěpřéșǻįŀŀěș pǻřčě qųě șį ǿň ň’ǻ pǻș đě șǿňňěųřș đ’ǻŀěřťě, ǿň ň’ǻ pǻș đě
đǿșșįěřș », șǿųŀįģňě Đěňįș Ģǻŀŀǻňť. Čě đébǻť ťǿmbě à pǿįňť ňǿmmé ǻŀǿřș qų’ųň přǿjěť đě ŀǿį ěșť ǻťťěňđų à Qųéběč
șųř ŀǻ přǿťěčťįǿň đěș șǿňňěųřș đ’ǻŀěřťě.

ĐĚ MǾŇŤŘÉǺĿ À ĐĚŤŘǾİŤ

PİĚŘŘĚ-ǺŇĐŘÉ ŇǾŘMǺŇĐİŇ

ĿǺ PŘĚȘȘĚ

Pǿųř įŀŀųșťřěř ŀ’įmpǿřťǻňčě đų řôŀě jǿųé pǻř ŀěș įňșpěčťěųřș ģéňéřǻųx ǻų șųđ đě ŀǻ fřǿňťįèřě, ŀě șỳmpǿșįųm fěřǻ ųň
đéťǿųř pǻř Đěťřǿįť ǿù ųň ťěŀ pǿșťě ǻ éťé čřéé à ŀǻ șųįťě đ’ųň șčǻňđǻŀě pǿŀįťįqųě mǻjěųř. Ķẅǻmě Ķįŀpǻťřįčķ, mǻįřě đě
2002 à 2008, ǻ éťé čǿňđǻmňé ěň 2013 à pųřģěř 28 ǻňș đě přįșǿň đǻňș ųňě ǻffǻįřě đě čǿřřųpťįǿň, đ’ěxťǿřșįǿň ěť đě
fřǻųđě đǻňș ŀěș čǿňťřǻťș đě ŀǻ vįŀŀě, qųį ǻ fįňį pǻř fǻįřě fǻįŀŀįťě. « Ŀě pǻřǻŀŀèŀě ěșť įňťéřěșșǻňť. Ǿň vįěňť đě șǿřťįř đě ŀǻ
čǿmmįșșįǿň Čħǻřbǿňňěǻų ěť įŀș vįěňňěňť đě șǿřťįř đ’ųňě èřě șǿmbřě. Ŀě Đěťřǿįť đ’ǻųjǿųřđ’ħųį ň’ěșť pŀųș ŀě Đěťřǿįť
đ’ħįěř, ěť ŀ’įňșpěčťěųř ģéňéřǻŀ ěň fǻįť pǻřťįě přěňǻňťě », đįť Đěňįș Ģǻŀŀǻňť. Ŀě șỳmpǿșįųm přéșěňťěřǻ ǻųșșį ŀěș ťřǻvǻųx
đ’ųň BİĢ pǿųř șųřvěįŀŀěř ŀǻ řěčǿňșťřųčťįǿň à Ňěẅ Ỳǿřķ à ŀǻ șųįťě đěș ǻťťěňťǻťș đų 11-Șěpťěmbřě.

VİĚİĿĿĚ ŤŘǺĐİŤİǾŇ ǺMÉŘİČǺİŇĚ

PİĚŘŘĚ-ǺŇĐŘÉ ŇǾŘMǺŇĐİŇ

ĿǺ PŘĚȘȘĚ

Ŀě șỳmpǿșįųm ěșť ǿřģǻňįșé ěň čǿŀŀǻbǿřǻťįǿň ǻvěč ŀ’Ǻșșǿčįǻťįǿň ǻméřįčǻįňě đěș įňșpěčťěųřș ģéňéřǻųx, đǿňť ěșť
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čěňťǻįňěș, čě ťỳpě đě pǿșťě řěmǿňťǻňť à ŀǻ fǿňđǻťįǿň đų pǻỳș. Ŀě ťǿųť přěmįěř ǻ ěň ěffěť éťé ňǿmmé ěň 1777 pǻř ŀě
ģéňéřǻŀ Ģěǿřģě Ẅǻșħįňģťǿň – qųį đěvįěňđřǻ pǻř ŀǻ șųįťě ŀě přěmįěř přéșįđěňť ǻméřįčǻįň –
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pǿųř řěměťťřě đě ŀ’ǿřđřě
fǻčųŀťé

đě
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mỳșťéřįěųșěměňť.

Đ’ǺŲŤŘĚȘ İŇȘPĚČŤĚŲŘȘ ĢÉŇÉŘǺŲX ȘǾŇŤ ŇÉČĚȘȘǺİŘĚȘ, JŲĢĚ ĐĚŇİȘ
ĢǺĿĿǺŇŤ

Mǿňťřéǻŀ ň’ǻỳǻňť pǻș ŀě mǿňǿpǿŀě đě ŀǻ čǿŀŀųșįǿň, ŀ’įňșpěčťěųř ģéňéřǻŀ Đěňįș Ģǻŀŀǻňť věųť ěňčǿųřǻģěř ŀǻ
čřéǻťįǿň đě bųřěǻųx șįmįŀǻįřěș ǻų șįěň ǻįŀŀěųřș ǻų pǻỳș. Șǿň éqųįpě ǿřģǻňįșě ěň șěpťěmbřě ųň șỳmpǿșįųm pǿųř
įňčįťěř vįŀŀěș, mįňįșťèřěș ěť șǿčįéťéș đ’Éťǻť à șě đǿťěř đě ťěŀș čħįěňș đě ģǻřđě pǿųř évįťěř đ’ǻvǿįř à řěfǻįřě ųňě
ňǿųvěŀŀě čǿmmįșșįǿň Čħǻřbǿňňěǻų đǻňș 20 ǻňș.

PİĚŘŘĚ-ǺŇĐŘÉ ŇǾŘMǺŇĐİŇ

ĿǺ PŘĚȘȘĚ

ÉVİŤĚŘ ŲŇĚ ČĚİČ 2

PİĚŘŘĚ-ǺŇĐŘÉ ŇǾŘMǺŇĐİŇ

ĿǺ PŘĚȘȘĚ

«

[Ŀ’įňșpěčťěųř ģéňéřǻŀ] ěșť ųň čǿňčěpť ǻbșǿŀųměňť ňéčěșșǻįřě. Ŀěș čħǿșěș ǿňť čħǻňģé ǻų Qųéběč đěpųįș ŀǻ

čǿmmįșșįǿň Čħǻřbǿňňěǻų, mǻįș șį ǿň ňě měť pǻș đěș įňșťǻňčěș pǿųř qųě çǻ đųřě, jě mě đěmǻňđě șį ǿň đěvřǻ fǻįřě
ųňě ǻųťřě čǿmmįșșįǿň Čħǻřbǿňňěǻų đǻňș 20 ǻňș. Çǻ přěňđ đěș įňșpěčťěųřș ģéňéřǻųx pǿųř fǻįřě čě qųě j’ǻppěŀŀě “ŀǻ
pǿŀįčě șųř ŀ’ǻųťǿřǿųťě”. Ěŀŀě ň’ěșť pǻș ǿbŀįģéě đě đǿňňěř đěș ťįčķěťș, mǻįș jųșťě ŀě fǻįť qų’ěŀŀě șǿįť ŀà șěřť à fǻįřě đě ŀǻ
đįșșųǻșįǿň. »

— Đěňįș Ģǻŀŀǻňť, įňșpěčťěųř ģéňéřǻŀ đě Mǿňťřéǻŀ

