
حول إجماع إلى المكسیك وصلت الفدرالي النظام من عامًا ١٥٠ من أكثر بعد
ردھا ففي  العالیة. بالمركزیة یمتاز الذي فیھا السلطات توزیع إصالح ضرورة
بمزید تطالب الوالیات أصبحت ٢٠٠٠ عام حدثت التي التاریخیة االنتخابات على
الحكومة بین الحوار ھذا في أن إال  والتعددیة. الدیمقراطیة لتعزیز السلطات من
أجل من یسعى طرف ثالث ھنالك ٣١ عددھا البالغ الوالیات وحكومات الفدرالیة
أن كما بلدیة. في ٢٣٠٠ المحلیة الحكومات وھو االستقالل والمساواة من المزید
لمدینة المكسیك الفدرالیة بھ المنطقة الذي تتصف المحدود المركز قلق بشأن ھناك

البلد. سكان مجموع خمس تضم التي

أي حیث أن السھولة بھذه لن یكون اإلصالح أن إال اإلجماع ھذا بالرغم من
لدى اإلرادة توفر في نقص ھنالك  للدستور.  تعدیل  عملیة  یتبع أن یجب تغییر
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٢٧ المكسیك

یوجد ال أنھ كما باقي المجتمع السیاسي. تنازالت لصالح لتقدیم السیاسیة القطاعات
السلطات في تحول عكسي اإلصالح بالرغم من أن الغایة ھي حول تفاصیل اتفاق

المحلیة. الحكومات مشاركة وزیادة الفدرالیة

مستعدة لمواجھة التحدیات التي تفرضھا ما تكون الحكومات المحلیة غیر عادة
إلى الغالب في البلدیات  حكومات تفتقر الكبیرة.  المدن عدا ما ھذه  الالمركزیة
القضایا تحل أن علیھا أن  إال  الفدرالیة. الحكومة أو الدولة من  مفوضة  سلطات
القضائیة السلطات مناطق بین الفصل استحالة لدرجة السلطات فیھا تتداخل التي
المحلي الحكم وھو إلى الشعب حكومي مستوى أن أقرب الحظ ولسوء المختلفة.
بنفس البلدیات جمیع  تتمتع المستویات. جمیع عن بالنیابة أوًال یستجیب أن علیھ 

المكسیكیة. الفدرالیة في لالتماثلیة وجود ال أنھ الھیكلیة التنظیمیة حیث

وتم والعشرون، القرن الحادي أوائل في المؤسسات الدستوریة بعض إنشاء تم
أن إال اإلنشاء،  لھذا نموذجًا  ٢٠٠٠ لعام الجدید فیراكروز  والیة دستور اعتبار
ھي والمؤسسات الفدرالیة الفدرالي التدخل على كبیر بشكل التي اعتمدت الوالیات

المبتكر. المستقل العمل في ترددًا األكثر

ومؤلمة صعبة عملیة الالمركزیة عملیة  تعتبر
تآكل في تتسبب ألنھا الفدرالیة للحكومة بالنسبة 
في جذري تغییر إیجاد وفي الفدرالیة البیروقراطیة
كانت  ،٢٠٠٤ عام ففي المالیة. المصادر توزیع 
بین یجمع وطني مالي مؤتمر إلى عقد دعوة ھنالك
عملیة إصالح كیفیة لمناقشة الحكومة أطراف جمیع
ضمن المالیة والمصادر واإلنفاق الضرائب  فرض 
الدائر الحوار یحصل لم الالمركزیة.  نحو الجھود 

یركز ھذا بحیث المكسیك، في االنتباه من الكثیر العالقات البینحكومیة على بشأن
جمیع بین الدینامیكي التفاعل  من  بدًال  الھیكلیة في السلبیة الفدرالیة على الحوار
التغییر إلى ویعود ذلك دیمقراطیًة أكثر المكسیك أصبحت الحكومة. لقد مستویات

للمؤسسات. جذري إلى إصالح السیاسیة ولیس القیادة في

القانونیة الصالحیات أن التوزیع الصارم للسلطات بین األخرى البالد في نجد
القضائیة. المرن للسلطات التفسیر خالل من سھولة أصبح أكثر وللوالیة للفدرالیة
یعني مما القضائي إسكات التدخل تم حیث المكسیك یطبق في لم الحال ھذا أن إال
الفدرالي الدستور مادة في ھناك اإلصالح. من المزید إلى الدستوري اإلطار حاجة

المكسیك أصبحت لقد
ویعود دیمقراطیًة أكثر
في التغییر  إلى ذلك 
ولیس السیاسیة القیادة
جذري إصالح إلى

للمؤسسات.
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أخرى مادة ھناك أن إال العلیا. العدل محكمة لقرارات القضائي التفسیر  من تحد
بتقدیم مستویات الحكومة من مستوى یقوم أي بحیث "الجدل الدستوري" بحل تسمح
الموجود على توزیع السلطات تعدي حال وجود في محكمة العدل العلیا لدى التماس

الدستور. في

"بسلطات الوالیات فقط تتمتع حین في الفدرالیة، الصالحیات كامل الدستور یمنح
الخاصة الدساتیر في قابلة للتطور ولكنھا ذكرھا، الدستور على یأتي ال بھا" محتفظ
یتعلق فیما الكاملة بالمسئولیة  تتمتع الفدرالیة الحكومة وألن  الوالیات. بتلك 
االتفاقیات وتوقیع الخارجیة فإن باستطاعتھا فرض الضرائب والشؤون بالضرائب
كما للوالیات. "المحتفظ بھا"  المسائل حتى في  مناسبًا أي مجال تراه في الدولیة
"الممنوحة السلطات بند بأنھ الدستور یعرف بند في من الفدرالیة الحكومة استفادت
الصارمة العامة القاعدة من مخرج بأنھ نادرة مناسبات في یفسر والذي ضمنًا"،

السلطات. بتوزیع الخاصة

السلطات تتیحھا التي اإلمكانیات باستغالل الوالیات غالبیة تقم لم  بالمقابل،
البارزة األمثلة النفس. أحد ضبط بممارسة قیامھا خالل من المحددة غیر الكامنة
اإلنسان. لحقوق الوالیات دساتیر توفرھا التي الحمایة في النقص ھو ذلك  على
ضمن لمواطنیھا اإلنسان حقوق على توسیع نطاق المكسیكیة الوالیات عملت لقد
آخر على مثال ھنالك لحمایتھا. خطوات بأي تقم لم أنھا كما فقط ظروف استثنائیة
حتى الوالیات جمیع بقیت للدولة حیث الجھات التشریعیة تماثل وھو ضبط النفس
منھا العدید اقتراح من بالرغم الواحد التشریعي المجلس ذو التشریع نظام وفق اآلن

ثانیة. وإیجاد ھیئة تشریعیة التغییر

القائم. النظام إصالح أجل من  ناضجة المكسیك في  السیاسیة الظروف تعتبر
یسیطر ال الرئیس أن كما واالنتخابیة، السیاسیة الخارطة المعارضة تغطي أحزاب
مستوى على الحال ھذا وینطبق السنوات السابقة. في كما الفدرالي الكونغرس على
والمجالس البلدیة األجسام تركیبة  في  التعددیة النسبي  التمثیل  أدخل  وقد الدولة
أحزاب من الوالیات  في التنفیذیین المسئولین  غالبیة  یأتي للوالیات. التشریعیة
إدخال في الوالیات من العدید نجح بالتالي، الفدرالیة. التنفیذیة تختلف عن السلطة
االنتخابات. أثناء القانون صرامة لحفظ إجراءات أشد وفرضت الحكم في تغییرات

یحبط أنھ إال التغییر أجل من مواتیًا السیاسي المناخ فیھ یبدو الوقت الذي في
یعكف الحكومیة. المؤسسات واسعة من مجاالت تطول التي السریعة اإلصالحات
لجعل األسالیب أفضل دراسة على الفدرالي  الكونغرس  في الشیوخ مجلس اآلن 



٢٩ المكسیك

الحكومة من للسلطات المشروع التحویل أو التفویض أن ویبدو السلطات المركزیة.
حیث المدني المكسیكي القانون تقالید ضمن ینجح قد الفرعیة إلى الوحدات الفدرالیة

كبح للتدخل القضائي. یوجد

الجدیدة األخرى السیاسیة واإلصالحات الفدرالیة التطورات أدھشت لقد
المكسیك؛ في  السیاسیة للحقائق  معین  فھم على معتادین  كانوا  الذین المراقبین 

قیض البناء. المعاصرة ھي المكسیك وأصبحوا یدركون أن


