
البرازیل الفدرالي أصبحت من الحكم سنة مدى ١١٥ على دساتیر مختلفة سبعة بعد
الدیمقراطیة بعد الدولة إلى عودة نتیجة وھو .١٩٨٨ دستور عام رعایة اآلن تحت
الترتیبات بالعدید من البرازیل قامت وقد العسكري. النظام عاما تحت ٢٠ حوالي
المشاكل تناول لم یتم والدیمقراطیة. الدكتاتوریة من بفترات أنھا مرت كما الفدرالیة
من الفقر الشدید وكذلك واإلقلیمي االجتماعي والتباین للدولة الرئیسیة االجتماعیة
منذ الدستور  اھتمامات صانعي  ضمن من كان أنھ رغم سیاسي  نظام  أي خالل 

الماضي. القرن من الثالثینیات

تكن لم .١٨٩١ عام دستور في ونشرھا ١٨٨٩ عام في الفدرالیة تقدیم تم
الخطوط طول على في الرأي االجتماعي لالنشقاق استجابة البرازیل الفدرالیة في
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١٥ البرازیل

ألن نظرا و الفدرالیة. األنظمة للعدید من خالفًا  وذلك والدینیة، واللغویة العرقیة
فدرالیة، فقد جمھوریة البرازیل أصبحت أن منذ نقاش نقطة تكن لم وحدة الدولة
لكونھا األمة من ولیس الشعب" من تنبثق القوى "جمیع أن على الدستور نص
من الوحدات تحت حكومة واحدة أو منظمة من الدولة ذو تاریخ مشترك أو مجتمع
إلى مشیرا بذلك الفدرالیة، الحكومة في أعضاء كوالیات للفدرالیة المكونة التأسیسیة

ال الجماعیة. الفردیة مبدأ أساس على بني قد البرازیلي الفدرالي النظام أن

سبعة وضع خالل من تم تطویرھا التي التقالید الدستوریة ١٩٨٨ یوضح دستور
أثناء حدثت التي المشاركة الشعبیة ھو ١٩٩٨ یمیز دستور الذي والشيء دساتیر.
الدیمقراطیة كما أنھ أصبح إلى االنتقال في أساسیا عنصرا ذلك كان لقد وضعھ،
الدستور أھداف عامة. إن بصفة الدیمقراطیة وإعادة لشرعیة الدستور ھامة وسیلة
ومحو الوطني، التطور وضمان عادل، مجتمع إنشاء ھي واإلجرائیة السیاسیة
جمیع رفاھیة  وتعزیز واالجتماعي، اإلقلیمي التفاوت وتقلیل والھامشیة، الفقر
كما والحقوق والقواعد المبادئ األساسیة فھو یوفر تفرقة. أو إجحاف دون الناس
طبقات كأحد ینشئ البلدیات أنھ: (أ) كما من السیاسات العامة. واسع مدى یقدم أنھ
وال التأسیسیة، للوحدات  أكثر موارد یوفر (ب) الوالیات، إلى باإلضافة الحكم
مستویات على والمؤسساتیة المجتمعیة الرقابة یمد (ج) المحلیة، للحكومات سیما
دور تقدیر مع والقضائ  التشریعي المجلس من كل سلطة بزیادة الثالثة  الحكم
(د) الحكومة، على الرقابة في الحكومیة  والمؤسسات غیر االجتماعیة الحركات

الصحیة. للرعایة الوصول حق سیما وال االجتماعیة الخدمات یعمم

في صعوبات البرازیل  واجھت إذًا  لماذا
تلك – الدیمقراطیة  الفدرالیة  استقرار  على الحفاظ 
الحكم من فترات تمنع تستطیع أن التي الدیمقراطیة
االجتماعي والتفاوت الفقر من وتقلل الفاشي
الدیمقراطیة بین التوفیق على وتعمل واإلقلیمي

العالمي؟ االقتصاد وقیود االجتماعیة

البرازیل تواجھھا التي األساسیة المشكالت إن
تغییر في الحكومیة للصعوبات نتیجة ھي الیوم

الدستور واضعي بھا التي لم یتنبأ االقتصادیة القیود مع والتعامل أولویات السیاسة
الحكم یغطیھا التي  المناطق بین فجوة ھناك نفسھ. الدستور في  عجزًا ولیس
لھ األسبقیة األخیر یزال وال السیاسي، ظروف االقتصاد وبین الدستوري بوضوح

الدستوریة. الصالحیات على

الدستوري والحكم للبرازیل الفدرالي االتحاد التي تواجھ المحددة المشكالت إن

األساسیة المشكالت إن
البرازیل تواجھھا التي
نتیجة ھي الیوم
الحكومیة للصعوبات
أولویات تغییر  في
عجزًا ولیس السیاسة

نفسھ. الدستور في
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البرازیل أن أھمیة، ھو واألكثر موضوعات. األول عدة تتضمن الحالي الوقت في
دستور أن الرغم من واإلقلیمي. وعلى بالتفاوت االجتماعي دائما تمیز فدرالي اتحاد
التفاوت اإلقلیمي لموازنة ومالیة سیاسیة آلیات عدة وفروا قد سبقھ ١٩٨٨ وما عام
بین الخالفات التاریخیة على تستطع التغلب أن تلك اآللیات لم إال الفقر، ومعالجة

االجتماعیة. والطبقات األقالیم

التفاوت ومن  الفقر من تقلل  أن الثالثة المستویات الحكومات على تستطع لم
المالیة المتطلبات العوامل لیس أقلھا من عدد قدرتھم على العمل من ویحد اإلقلیمي.
قدرة من یحد  كما الفدرالیة.  المالیة والقوانین والمؤسسات الدولیین  للمقرضین 

القروض. سداد دفعات أیضا الوالیات

اقتصاد انفتاح وھو أال الوالیات على سلبي  تأثیر لھ كان آخر عامال وھناك
تزید أنھا حیث تعقیدا أكثر البینحكومیة العالقات جعل إلى ھذا ویمیل البرازیل. 
االتجاه في ذلك یساھم كما تقدمًا. األقل وتلك المتقدمة  الوالیات بین الفروق من
تفضل التي كانت كانت خجولة، وإن السابقة، في المبادرات االرتداد نحو الحالي

االقتصاد. مركزیة ال

توفر التي اآللیات من القلیل وجود  ھو البرازیل في  تعقیدًا األمور یزید ومما
ألن حكومات أھمیة ذلك أكثر أصبح وقد للحكومة. الثالثة المستویات بین التنسیق
أنھا كما الوالیات، مقابل الفدرالیة الحكومة داخل المالي موقفھا ارتقاء تم البلدیات قد

الھامة. االجتماعیة السیاسات مسئولیة تولت

على لیس اإلقلیمي للتطویر سیاسات إلى  الدستوریة  المبادئ تحویل توقع  إن
مستحیال لیس التحویل أن إال للبرازیل. بالنسبة الوقت الحالي في األعمال جدول
واضعي لدى األولویات  من دائما كان اإلقلیمي التفاوت على  التغلب أن باعتبار
لدور أكبر وضوحًا مستقبًال أن نرى مستحیال لیس كذلك، فإنھ البرازیلي. الدستور
في بما الوالیات ودیون لمشاكل نتیجة ذلك ویرجع الفدرالیة. الحكومة في الوالیات
أھم األولویات من اآلن تعد والتي المخدرات، وتجارة العنف في محاربة فشلھم ذلك

ككل. للبلد بالنسبة

والضریبیة المالیة لآللیات العمیقة المراجعة أن على إجماع فھناك وأخیرا،
أمر ھو الفدرالیة الحكومة في الحكومة مستویات من مستوى كل لدور وكذلك
القرار صناع لتنبیھ القصیر المدى على كافیة إجراءات اتخاذ تم ولقد ضروري.
التغیرات تلك یسبق أن المحتمل فمن ذلك ومع مطلوبة. ھامة تغیرات ھناك بأن

والحكومة. الخاص القطاع ا مصالح تتضمن واسعة مناقشات
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المؤكد المصالح.والشيء  تعارض لحل التفاوض  احتمال كیفیة بعد یتضح  لم
لدي قلقا وریبة تخلق أن المحتمل المجاالت الحساسة من التغیرات في أن ھو: تقریبا

والمستثمرین. الناخبین جمھور

االجتماعي التفاوت مشكالت والسیما  للبرازیل األساسیة المشكالت  حل  إن
مقارنة باعتماده نفسھ الدستور وعلي الفدرالیة على أقل بدرجة واإلقلیمي یعتمد
السیاسیة، األولویات تحدید وإعادة العریضة، السیاسیة النزاعات تناول  على
موارد العامة  السیاسات  تتطلب ذلك، من  وبالرغم  االقتصادي. األداء وتحسین
الذي الوقت في وذلك التفاوت، من طویل تاریخ على تتغلب حتى حكومیا وتدخال
وتلك للحل. وسیلة كونھا من أكثر عقبة تشكل الحكومات أن الكثیرون فیھ یرى
لتحقیق النامیة، البلدان في سیما وال الحكومات، دور من تحد شأنھا أن النظرة من

اإلنفاق العام. زیادة على یسيء للقدرة مما وھذا المیزانیة في فائض


