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جونزالز جوتییرس ماركوس خوان

تم والتي المركزیة، طابع  المكسیكیة الفدرالیة على العشرین، غلب القرن خالل
للالمركزیة وسیاسات عام ١٩٨٢ عن طریق متطلبات حوالي منذ فقط مواجھتھا
الدستور نصوص  تعكس االقتصادي.  والتحرر السیاسیة والدمقرطة الحكومیة
في شائعة كبرى كانت ومخاوف مسائل بوضوح – ١٩١٧ دستور عام – الحالي
المسائل السلطة ھذه بین ومن الحاضر. في معنا تزال وال الماضي في المكسیك
تناضل والیوم، حقیقي. فدرالي نظام وتأسیس والالمركزیة، للرئیس، المھیمنة
الجذب لقوة نھایة ووضع بھا الخاصة الفدرالیة الرؤیة تعریف أجل من المكسیك

الحیاة الوطنیة. على سیطرت المركزیة والتي

الحقبة إلى للوراء  یمتد المركزیة من  طویل تقلیدي تاریخ المكسیك  لدى
فدرالي دستور أول وضع وعند والمایا. األزتك حضارتي حتى االستعماریة وصوًال
باالتحاد خاصة مھیمنة رؤیا أي واضعیھ لدى یكن لم بینما ،١٨٢٤ عام للمكسیك



٣١ المكسیك

وكان تجنبھ. أملوا ما یعلمون كانوا لكنھم الفدرالي
فدرالي وإقرار نظام الدستور أسباب وضع بین من
للنفوذ نظام تأسیس خالل  من المطلق الحكم  إلغاء
إلى باإلضافة والشعب، الحكومة بین المضاد والنفوذ

تمثیلیة. حكومة الوالیات منح

یافعًا یعد دستور المكسیك الحالي أن من بالرغم
من مباشر بشكل تنبع الفدرالیة مبادئھ فإن نسبیًا

عام فمنذ ھذا، مع .١٨٢٤ في عام التنفیذ حیز الذي دخل الفدرالي األول الدستور
التي مرت التجارب لكن المكسیك دستورًا مركزیًا، حكم ،١٨٥٤ عام ١٨٣٦ حتى
الدستور في توجت والتي الفدرالیة األفكار انبعاث الدستور أعادت ھذا ظل في بھا
المركزیة القضاء على في أخفق الدستور – والذي ھذا ظل لعام ١٨٥٧. الفدرالي
یزال ال عام ١٩١٧ الذي دستور إلى المكسیكیة الثورة حتى قادت نتیجة نافذًا –

ھذا. حتى یومنا نافذًا

والدیمقراطیة الفدرالیة األھداف بعض المكسیكیة الثورة في المنتصرین لدى كان
عدة في تمرد شكل على بدأت إلى أن الثورة جزئي بشكل یرجع وذلك الواضحة،
فبمقتضى ھذا، مع دیاز.  لبورفیریو الدكتاتوري المركزي النظام  ضد والیات
والقضائیة التشریعیة السلطة ظلت  الدستور، في  الموضوع الفدرالي النموذج
حتى ١٩٢٠ عام ومنذ التنفیذیة. للسلطة تابعة أساسي بشكل الفدرالیة للحكومة
الحكومة أیدي في للسلطات دستوریة بمركزیة الفدرالي النظام اتسم ،١٩٩٥ عام
والبلدیات. لدى الوالیات القرار صنع سلطات على كبیر قضت بشكل والتي الفدرالیة
خالل السیاسیة المكسیكیة الحیاة میزت اجتماعیة سیاسیة ظاھرة النظام إلى ھذا أدى

القوي. العشرین: النظام الرئاسي القرن

المؤسسي الثوري  الحزب ھو واحد سیاسي حزب احتفظ ذلك، إلى باإلضافة 
االحتكاریة إلى أقرب بسیطرة Partido Revolucionario Institucional
سیطر ،١٩٨٩ حتى ١٩٢٩ عام تأسیسھ ومنذ البالد. في السیاسیة  الحیاة  على
والمقاطعة والیة، ٣١ الـ وحكومات االتحاد، وكونجرس الرئاسة،  على الحزب
الرئاسة الحزب وخسر البالد. داخل بلدیة حكومة ٢٤٤٨ الـ وغالبیة  الفدرالیة،
عدد على بالفعل المعارضة عقب سیطرة أحزاب ،٢٠٠٠ عام فقط األولى للمرة

والبلدیات. حكومات الوالیات من

مع قبل من المكسیك تشھدھا لم سیاسیة أحداث ظھرت الراھن، الوقت في
للحكام الوطني المؤتمر علیھ یطلق وما  البلدیات  لجمعیات المتنامي التطور

تاریخ المكسیك لدى
من طویل تقلیدي
للوراء یمتد المركزیة
االستعماریة الحقبة إلى
حضارتي حتى وصوًال

والمایا. األزتك



جونزالز٣٢ جوتییرس ماركوس خوان

المفتقد والمالي السیاسي الذاتي الحكم باستعادة ویطالب یرعى والذي (cango)
الوطني وللمؤتمر الجمعیات لھذه األساسي األعمال جدول عقود. سبعة مدار على
ذلك النشاط المتزاید إلى یضاف العامة. المالیة الفدرالیة ھو معالجة موضوع للحكام
لإلصالح مختلفة مقترحات  وضعوا فقد الكونجرس. مجلسي لكال  للمشرعین
النظر إعادة ھدف نقاط محوریة عدیدة لكنھا تشترك جمیعًا في تتضمن الدستوري
بشكل وربما – من الحد تتضمن تغییرات البعض اقترح الفدرالي. النموذج في
جمھوریة المكسیك كون فكرة وتعزیز الجمھوریة رئیس سلطات – جوھري

أوضح. للحكومة بشكل الثالثة المستویات تحدید طریق عن فدرالیة

والقضائیة والتشریعیة التنفیذیة سلطات: ثالث إلى لینقسم الدستور ھیكل  ُنظم
أسس بینما والبلدیات. الوالیة مستوى وعلى للحكومة:الفدرالي مستویات وثالثة
الوالیات – المبدأ حیث من – تتوالھا واسعة بسلطات فدرالیًا  نظامًا الدستور 
لسلطة كبیر بشكل تخضع علمانیة اشتراكیة اجتماعي رفاه دولة كذلك أسس فقد
والداخلیة الخارجیة التجارة مثل أمور التدخل في لھا یخول والتي الفدرالیة الحكومة
مما والطاقة والتعلیم الصحیة والرعایة  والعمل الغذائیة  واإلمدادات والزراعة
مؤمم اقتصاد قیام الطبیعیة والموارد لألرض ملكیتھا وعززت المركزیة، سھل
– انتھت والتي التعاونیة الفدرالیات تلك المكسیكي النظام مالمح تشبھ كبیر. بشكل
الوالیات والبلدیات، صالح لغیر كبیر بقدر الفدرالي المجال تقویة إلى – بالممارسة

ذاتھا. الفدرالیة بحد الذي أضعف األمر

البینحكومیة والمسئولیات المتالزمة السلطات یعد توزیع ال ذلك، على عالوة
الیقین بعدم إحساسًا ولد مما كافیة، وال واضحة المكسیك یوفرھا الدستور في التي
وقد الوطنیة. الحیاة كثیرة من مجاالت مركزیة في وتسبب وازدواجیة ونزاعات
والخاصة الفدرالیة المسئولیات تعریف إعادة وجوب إلى التغییر مؤیدو دعا

الدستور. في وتضمینھا والبلدیات بالوالیات

تغییر مجلس یجب كان إذا ما المكسیك ھي الدائرة في النقاشات األخرى وإحدى
جمیع أو بعض كان  إذا وما للوالیات حقیقي بشكل ممثًال لیصبح  ال أم  الشیوخ

للوالیات. التشریعیة أعضاء في الھیئات یكونوا أن یجب أعضاءه

القیام ینبغي التي اإلجراءات األساسیة أحد أن ھي فیھا النظر ونقطة أخیرة یجب
حقیقیة قدرة الحكومة مستویات جمیع منح ھي مناسب بشكل الفدرالیة تعمل كي بھا
على الحركة تلك مثل ستقضي تحتاج إلیھا. المالیة التي الموارد غالبیة توفیر على
الوالیات قبل من تقریبًا اعتمادًا كامًال خلقت الراھنة والتي المالیة العامة مركزیة

الفدرالیة. التحویالت والبلدیات على


