
غیر معقد فدرالي ووجود نظام حیث المساحة من باتساع رقعتھا البرازیل تتمتع
مستقر اقتصاد  تحقیق أجل من البرازیل  عملت  لقد المالیة.  الناحیة من متساوق 
االجتماعیة الالمساواة على القضاء  أجل  من تناضل  كانت الوقت نفس وفي
الدیمقراطیة، ترسیخ في الحالي الدستور أھداف تتمثل اإلقلیمیة. والفروق المتجذرة
القواعد تغیرت لقد للسكان.  االجتماعیة الظروف وتحسین  الحكومة، والمركزیة
االقتصادي المتغیر. المضمون مع التكیف أجل من خاصة الزمن عبر الدستوریة
تحقق أن استطاعت البرازیلیة الجمھوریة الفدرالیة أن القول نستطیع حال، أیة على

الحكومي. التنظیم كشكل من أشكال ملحوظًا استقرارًا
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دي سیكویرا١٢ مارسیلو بیانكاستیلي

إال .١٨٣١ عام إلى من الحكم  فدرالي محاوالت تطبیق نموذج تاریخ ویعود
دستور أول إلى قاد الذي ١٨٩١ ھو عام والیات في البرازیل دستوریًا تنظیم أن
قوي دافع یظھر وجود وھو .١٩٨٨ عام الحالي الدستور تبني جمھوري. تم فدرالي
مراحل في مر أنھ كما الشعب، إلى السلطة أقرب تكون أن أجل من الالمركزیة نحو

إضافیة." "قوانین تسمى دستوریة تشریعات خالل من مستمرة تطور

إلى تنظیم المركزي الوصول إلى الحالي الفدرالي ھدف واضعي الدستور لقد
أساس رقم ١ المادة تطرح البالد. في الدیمقراطیة العملیة تحسین من أجل للحكومة
لقد والبلدیات. والوالیات  الفدرالیة الحكومة بین للعالقات دائم كرابط الفدرالیة
وكرامة والمواطنة، السیادة،  تعزیز  ھو الھدف كان
ومساھمة للعمل،  االجتماعیة والقیمة اإلنسان،
وتنص المادة السیاسیة. والتعددیة الشركات الخاصة،
ھو الفدرالیة للجمھوریة الرئیسي الھدف أن على ٢
وضمان والوحدة، بالعدالة، یتمتع حر مجتمع إقامة
وتقلیص الفقر على والقضاء القومي، التطور

واالجتماعیة. اإلقلیمیة الالمساوة

البرازیلیة الفدرالیة شكل أن یظھر التاریخ أن إال
ھذا الشكل المركزیًا. لقد خضع وال مركزیًا یكن لم
فمنذ مرحلة. لكل واالقتصادي السیاسي المضمون بحسب لتعدیالت باستمرار
في الدستوري التطور یكن لم ١٨٣١ عام الفدرالي النظام لتطبیق األولى المحاولة
البرازیلیة الفدرالیة وصف لبنود دستور عام ١٩٨٨، یمكن ووفقًا منتظمًا. البرازیل
من أن بالرغم موضع النقاش، القضیة بناًء على أو "تواطؤیة" "تعاونیة" على أنھا
دورًا السیاسیة الظروف لعبت كما ودائمًا. الزمًا شرطًا مؤخرًا أصبحت الالمركزیة

للبرازیل. الدستوري التاریخ اتجاه تحدید في رئیسیًا

التالیة: االتجاھات في تتطور أن یجب البرازیلیة الفدرالیة أن المراقبون یرى
المیاه، (إمدادات العامة  الخدمات وتحسین  الكبیرة،  المدن لمناطق  أفضل إدارة
لألطفال والمساعدات االجتماعیة) والمساعدات والتعلیم، والصحة،  والمجاري،
أن األھم وھي والقضیة المحلیة، االستشاریة المؤسسات وتنمیة السن، في والكبار

إجباریة. الموازنة قوانین تصبح

فھناك البرازیلیة، الفدرالیة تواجھ التي التحدیات أكبر من الموازنة نظام یعتبر
جید تنسیق یوجد ال حیث حكومي، مستوى لكل واحدة منفصلة، موازنات ثالث حالیًا
دستور بھا التي جاء الالمركزیة تعمل األولویات. نفس في ال تشترك أنھا كما بینھا
لدرجة أكثر صعوبة مسألة الكبیرة االقتصادیات بین جعل التنسیق على ١٩٨٨ عام
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١٣ البرازیل

البرازیل في الموازنات تعتبر ال اآلن. العام المال إنفاق  مجاالت  معرفة استحالة
المعنى، وھي، بھذا العامة. بالنفقات یتعلق فیما إال اختیاریة وإنما إجباریة مسألة

فیھا. العام لإلنفاق المال تخصیص یمكن التي المجاالت على مجرد مؤشر

ھامة تحدیات  ستواجھ البرازیلیة الفدرالیة أن لحقیقة أخرى أسباب ھنالك 
التي ١٩٨٨ عام الدستور بطریقة تصمیم یتعلق األسباب  ھذه أحد المستقبل. في
االجتماعیة الالمساوة قضایا ومعالجة جدیدة دیمقراطیة قواعد إدخال إلى ھدفت
عن ونتج الالمركزیة. نحو مستمر الطریقة على توجھ ھذه اشتملت لقد واإلقلیمیة.
أصبحت االجتماعیة القطاعات في خاصة العامة الخدمات من عددًا أن التوجھ ھذا
بشأن المناسبة التغییر دون وجود المسائلة ولسوء الحظ جاء ھذا أنھ إال المركزیة.

والمسئولیات. للسلطات واضح غیر وتوزیع الموازنة

العامة الموازنات على كبیر الوالیات تأثیر إلى التحویالت الھائلة في للزیادة كان
مصدر أن إال أبدًا موضع خالف األھداف لھذه االجتماعیة الطبیعة تكن لم للبلد.
تبني من عامًا خمسة عشر فبعد خالف. موضع كانت نفقاتھا ستغطي األموال التي
الوطنیة الحكومة  تزال  ال مالیًا. توازنًا بعد العامة الموازنات تحقق لم الدستور،
معدالت أجل تحقیق من العام اإلنفاق تنظیم وإعادة اإلیرادات زیادة أجل من تناضل
وتشریعیة دستوریة بسلطة والبلدیات الوالیات تتمتع ومستدامة. مستقرة نمو
بعد منضبطة، مالیة سیاسة بوضع حدیثًا  إال تقم لم أنھا إال اإلیرادات. لتحصیل

.٢٠٠٠ عام منتصف المالیة في قانون المسئولیة على المصادقة

حیث جمة، صعوبة مصدر الالمركزیة على التركیز في  اإلفراط أصبح لقد
والسلع الخدمات لتقدیم فعالة آلیة الحالي البرازیلي المضمون في اعتبارھا یمكن
مكلفة. قد تكون أنھا إال الشفافیة. من المزید لتحقیق فعالة، وأسلوبًا العامة لصورة
تفاقم إلى یؤدي مما غیرھا من  أكثر التكالیف تحمل  تستطیع الوالیات فبعض

أجل معالجتھا. من التي ُصمم الدستور اإلقلیمیة الالمساوة

الفدرالیة تواجھ التي األخرى الھامة القضایا من المالي المستقر التوازن یعتبر
الالمساواة وتقلیص  أكبر اقتصادي استقرار وجود ناحیة من خاصة البرازیلیة 
اإلیرادات تقاسم  نظام ھیكلیة في توازن عدم ھنالك واالجتماعیة. اإلقلیمیة
وغیر متسق غیر الدستوري األموال تحویل لكون ونظرًا البرازیلي. الدستوري
في الفرص، والمساواة االجتماعیة األولویات معالجة نحو توجھھ حیث من واضح
والفروق اإلقلیمیة في محاولتھا تناول الفروق البرازیلیة تواجھ الفشل الفدرالیة فإن

البلد.  في في الدخل


