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في الكبرى المدن االقتصادي لمناطق أو الدیموغرافي أو الجغرافي الحجم كان مھما
اقتصادیة بیئة بناء رئیسیین: ھدفین جھودھا على تركز فیھا البلدیات فإن المكسیك،
فھي تزویدھم بالخدمات. خالل من سكانھا رخاء وتحسین مستوى وقویة؛ تنافسیة
إیرادات إیجاد  على  قدرتھم وتحسین للنمو االقتصادیة الفرص توسیع على تعمل
من حاجات المواطنین والتفاعل مع الحضري ضغوط النمو أجل ضبط من مباشرة
البلد انتقال ظل وفي الحقیقة، وفي الوالیة. جانب الرد من آلیات وتعزیز إنشاء خالل
وضع ثقتھم في إلى یمیلون المواطنین إدراك بأن ثمة الكامل، إلى الحكم الدیمقراطي

الفدرالیة. البیروقراطیة أو في الوالیة وضعھا من بدًال المحلیة السلطات

الوحدة أنھا على المكسیكي دستور ١٩١٧ اعترف بھا التي البلدیات، تمتعت لقد
بالرغم لتلعبھ، استراتیجي وسیاسي ثقافي بدور دائمًا للحكومة، األساسیة اإلقلیمیة
٥٠ من أكثر الكبرى المدن في مناطق البلدیات حالیًا وتضم المالي. ضعفھا من
إجمالي من المائة في ٨٠ فیھا تقرییًا یتركز الكلي و السكان مجموع من المائة في



٣٥ المكسیك

مناطق في المحلیة السلطات لكن للبلد. المحلي الدخل
إذ أنھا تحدیات. الحضریة تواجھ عدة المدن الكبرى
القرار صنع عملیة في ثانوي دور لعب إلى تمیل
كما الحضریة. المنطقة وفي  الوالیة مستوى على 
مصادر ألن جدا،  محدودة اإلقتراضیة قدرتھم أن
في مشروطة فدرالیة ھي تحویالت الرئیسیة دخلھم
في العام اإلنفاق في علیھ الالمركزیة یغلب مضمون
األیدي متمركزًا في الضرائب یستمر تحصیل حین
القدرة إلى تفتقر البلدیات أثناء ذلك، وفي الفدرالیة.
ضمن األساسیین الالعبین لحشد  الكافیة اإلداریة
سیاق في الحضري النمو وضبط  القانونیة سلطتھم

قرار تشارك صنع عملیة أو لتخطیط محاولة أي تھدد التي القوانین" "ثقافة مخالفة
الفقراء بالسكان البلدیات تعتني أن یجب آخرًا، ولیس أخیرًا مختلفة. أطراف فیھ
دفع عن والعاجزین منتظمة، أحیاء غیر في المدن الكبرى في أعدادھم تتزاید الذین

العامة. للخدمات المتزایدة طلباتھم تكالیف

الذي األمر الكبرى، المدن مناطق على كبیرًا أثرًا العالمیة التحوالت تترك
وحاجات حدودھم نطاق تقع خارج قضایا تواجھ المحلیة أن السلطات على یفرض
یمكن التي الحسنة" "الممارسات بعض ھناك لكن المباشرة. األساسیة مواطنیھم
بین الممكن التعاون الستیعاب  قانوني إطار وجود عدم من بالرغم مالحظتھا،
الحكم، من الثالثة المستویات  جانب من المؤسساتیة  الجھود أدت  لقد البلدیات. 
تقدیم البلدیات على تفرض  التي المكسیكي، الدستور من  ١١٥ المادة بموجب
الغرض الواحد ذات لمناطق المدن الكبرى، إقامة ھیئات تنسیق إلى الخدمات العامة،
مكسیكو مدینة منطقة مفوضیة ھو ذلك على األمثلة وأحد المتعددة.  واألغراض
Leon لیون من تتجاوب كل وعلى المستوى البلدي، العقدین الماضیین. الكبرى في
من الحیویة المنطقة الغربیة الوسطى في وھما مدینتان متوسطتان ،Silao وسیالو
بین التعاونیة المبادرات خالل من والحضري الصناعي النمو ضغوط مع البالد،
الالجونا في منطقة مختلفتین والیتین في البلدیات تبذل آخر، مثال وفي بلدیاتھم.
على ردًا كبیر  تنافسي اقتصاد لتعزیز جھودًا الكبرى الحضریة  La Laguna
البلدیات لجھود رؤساء استنادًا وذلك الراكد، Maquiladora ماكوالدورا قطاع

سیاسیا. والواعین الحساسین

ھیئات إنشاء في متزایدًا اھتمامًا ثمة أن نجد وغیرھا، ھذه األمثلة ضوء وفي
مبدأ في  ضمنًا یبدو وھذا القائمة، الھیئات  وتعزیز  للتنسیق الكبرى للمدن جدیدة 

البلد انتقال  ظل  وفي
الدیمقراطي الحكم إلى
إدراك ثمة الكامل،
یمیلون المواطنین بأن
في ثقتھم  وضع إلى 
بدًال المحلیة السلطات
الوالیة في وضعھا من
البیروقراطیة أو

الفدرالیة.
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الجدد الفدرالیین المسئولین قبل من المقترح البلدیات" بین المشترك "التطویر
إلدارة المؤسساتیة الترتیبات ال بد من ابتكار الحضري. ولكن النمو عن المسئولین
تقرر أن یمكن بلدیة كل نظریا، المتوفرة؟ الخیارات ھي ما الكبیرة. المدن وتنظیم
بأقدامھا" "تصوت سكنیة وحدة كل وتدع توفرھا، التي والخدمات السلع ونوع كمیة
ضمن الفوارق على تقضي المدن الكبرى أن یمكن للسلطة في كما التعبیر. جاز إن
عملیة. تحدیات إلى الحلین ھذین من كل سیؤدي بالكامل. الكبرى المدینة منطقة
تنافسیة مناطق بتطویر تحقیق اھتمام یمكن ھو: كیف یطرح أن یجب الذي والسؤال
بشكل عادل المدینة لسكان تحقیق توزیع الخدمات الوقت نفس وفي للمدن الكبرى

وفعال؟

جمیع في متوفر یمكن تطبیقھ فرید حكم نموذج یوجد ال بأنھ عام ھناك اعتراف
في حجمًا أكبر لوحدات حكومیة لكن ھناك دور  البلد،  في  الكبرى المدن مناطق
ومنشآت الصحي، الصرف ونظام المائیة والمصادر الھواء، تلوث ضبط مجال
القدرات تحسین أجل من الدخل توزیع وإعادة الجماھیریة، والمواصالت النقل
الذین الكثیرون أیضًا ھناك  ذلك، ومع المنخفض. الدخل ذات  للمجتمعات المالیة
حكومة من بدًال المحلیة الحكومات من مختلفة مجموعة وجود میزات عن یدافعون
یعتقدون بأكملھا. إنھم المنطقة الحضریة تسیطر على حضریة بیروقراطیة مركزیة،
فان اختصاصھ، مجال في مستقال الحكومة مستویات مستوى من كل كان أنھ إذا
وتبدو من التنافس. الفرصة للتعاون بدًال لممارسة السیاسة ویتیح مساحة سیوفر ھذا
مدینة منطقة في المتزامنة المحلیة الحكومات من عددًا باعتبارھا الالمركزیة،
الخدمات أكبر من تشكیلة لتوفیر وفعالة ناجحة ھیكلیة أیضًا أنھا واحدة، على كبرى

المختلفة. السوق وطلبات المتنوعة المستھلكین حاجات وإرضاء

مثل مؤكدة، وغیر معقدة بیئة في اإلداریة، الھیئات وُبعد المقاییس توحید إن
نسمة، ملیون ٢٠ إلى یصل عددھم سكانھا الذین الكبرى مع مكسیكو مدینة منطقة
إلى سكانیة تصل المكسیك بكثافة في الكبرى األخرى مناطق الحضریة والثالثة
المناطق بعض  وتترك ناجحة غیر ممارسات تسبب أن یمكن نسمة، مالیین  ٥
خدمات آلخرین تتوفر بینما مالئمة غیر خدمة بمستویات السكانیة والمجموعات
أن محلیة لسلطة فرصة دائمًا ھناك أن البعض سیقول استخدامھا. یستطیعون ال
للفقیر" "الرخاء  توفیر  تمتنع عن  وأن الالمسئول  أو الحر" "الراكب دور تلعب
بكفاءة تقدیمھا یمكن الخدمات بعض أن  یعترفون  اآلخرین ولكن عامة. كخدمة
لذلك، وباإلضافة للمنظمة المركزیة. المجال األوسع من االستفادة خالل من أكثر
تكون ما ونادرا الطلب لضغوط استجابة حالة في دائمُا تكون المحلیة السلطات فإن
البشریة الموارد  شح النوعیة، بسبب لمقاییس أو مدركة التطور في تعزیز فعالة



٣٧ المكسیك

حاال الجمیع أفضل یكون أن الممكن من لذا، ھل لھا. المتوفرة واإلداریة والمالیة
مركزي؟ نظام ظل في

أو للسلطات تمامًا مركزي  لتوزیع البدیل فإن اإلداریة، الفدرالیة یخص فیما
أن یجب الذین وأیھم المواطنین عدد حول السؤال وبالتالي مركزي، غیر توزیع
اإلجابة بعد یتم لم واحدة، جماعیة بخدمة تزویدھم أجل من واحد تجمع في یكونوا
وظیفیا المسئولیات لتقسیم إلطار قانوني حاجة ھناك وستكون المكسیك. في  عنھ
المركزیة الحكومة تتبنى أن ویمكن بفاعلیة: القرار في المشاركة مبدأ ولتطبیق
لتزوید اإلداریة الھیئات ھي األدنى  المستوى حكومات تصبح بینما  التشریع،

الخدمات.

فاالھتمام إضافیًا. عبئًا تواجھ المكسیك  في  المحلیة الحكومات أن یبدو لكن
المكسیكیة الفدرالیة ترید الحكومة الذي النشط المناخ والدور تغییر تأثیر في الجدید
القضایا البیئیة بأن وعي مجھود لبناء بذل یستدعي ربما المسألة تلك تلعبھ في أن
المستویات فقط لیس تشمل اإلقلیمیة، وبھذا الناحیة من عادة متقاطعة ومتكاملة تكون

المستوى المحلي. إلى أیضًا تصل بل القومیة والعالمیة


