
السلطة في السلطة تركیز من عالیة درجة إلى التاریخ عبر األرجنتین تعرضت
القوة مركز ھي أیضًا التي بوینس آیرس في العاصمة الوطنیة المتواجدة التنفیذیة
صعید على انعكاسات إلى أدت قد بدورھا الظاھرة ھذه إن والمالیة. االقتصادیة
في جزئیًا  األسباب تكمن وبینما الفدرالیة. وتشریع الدیمقراطیة المؤسسات عمل
قانوني، دستوري أو تغییر خالل یمكن حلھا من والتي المؤسسات تصمیم مشاكل
وسیادة الدستوریة المبادئ احترام وعدم السیاسیة الثقافة إلى أیضًا تعود أنھا إال

إیجاده. أجل والتي بحاجة إلى حل یجب العمل من القانون،
التأثیر ،١٨٥٣ عام األصل في نشر الذي األرجنتیني، الدستور الوطني یعكس
كل تصمیم في وذلك المدني القانون وتقلید المتحدة الوالیات لدستور المشترك
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أو الفدرالي النطاق من الفدرالیة تتكون الحكومة. ومؤسسات الفدرالي النظام من
الذاتي، والتي الحكم ذات آیرس بوینس ومدینة مقاطعة، و٢٣ الوطني للحكومة،
جمع بینھا. السلطة بتوزیع الدستور یقوم حیث الفدرالیة، العاصمة أیضًا ھي
الفدرالیات التي لدى الحال ھو وكما مقاطعة، ١٤ بین ١٨٥٣ عام تأسیس الفدرالیة
دستوره ومؤسساتھ الحكومیة حكومي نطاق كل لدى بھذه الطریقة، یكون تؤسس
التنفیذیة السلطات بین ما الفصل على المؤسساتي النموذج ینطوي الخاصة.
الفدرالي، للرئیس  المباشر االنتخاب  على یشتمل وھذا والقضائیة والتشریعیة
بوینس آیرس مدینة (Jefe de Gobierno)حكومة ورئیس وحكام المقاطعات،
خالل من مباشر إجراء دیمقراطي متاحًا أصبح ١٩٩٤ ومنذ عام الذاتي. الحكم ذات
النواب مجلس أمام القوانین الشعب لعرض ھي سلطة والتي "المبادرة" و االستفتاء

. Chamber of Deputies
قد األرجنتین فإن الالتینیة  أمریكا في األخرى البلدان  في الحال ھو وكما
األمر، ھذا نرى حیث السیاسي. نظامھا استقرار في كبیرة صعوبات إلى تعرضت
١٩٣٠ األعوام حدثت بین التي العسكریة االنقالبات في سلسلة المثال، سبیل على
ھذا االستقرار إن عدم والدیمقراطیة. الدستوري النظام أثرت على والتي ١٩٨٣ و
المتتالیة الدستوري التعدیل جوالت أن كما السلطة، مركزة  في سببًا رئیسیًا كان
عادت فبینما والبلدیات. المقاطعات في الذاتي الحكم تطبیق إعاقة إلى بدورھا أدت
أداء أن إال ١٩٨٣ عام الحكم الشكل الدیمقراطي في إلى الحظ لحسن األرجنتین
سنة العشرین تاریخ  إن أوجھ. عدة في المقبول المستوى دون بقي  مؤسساتھا
طوارئ حاالت إلى الدولة بسبب تعرض الجودة المؤسساتیة انعدام یشوبھ الماضیة
إلى یشیر مما مستمرة واجتماعیة واقتصادیة سیاسیة

علیھ. التغلب یجب وقانوني سیاسي نضوج عدم
تقدمت ١٩٨٣ عام الدیمقراطیة تأسیس وبإعادة
وتم والبلدیات المقاطعات في الذاتي الحكم ممارسة
إصالحات خالل من العامة الحقوق نظام تحدیث
اإلصالحات جاءت ثم المقاطعات، دساتیر في
على أكدت التي  ١٩٩٤ عام الوطنیة الدستوریة 
الفدرالیة تعزیز المبادئ خالل من السلطة المركزیة
خاص ومنح مركز المحلي الذاتي واالعتراف بالحكم

الذاتي. الحكم ذات آیرس بوینس مدینة إلى
األرجنتینیة الجودة لدى المؤسسات انعدام أن إال
تستطیع ال للدستور. الفدرالیة بالطبیعة كاف بشكل االلتزام من الدولة حرم قد
واالجتماعي والسیاسي والمالي االقتصادي المقاطعات اعتماد على التغلب الدولة

النظام یعمل  لم
ولسوء الدستوري
المالئم، بالشكل الحظ
تعمل لم وبالتالي،
الجمھوریة المؤسسات
بالشكل والفدرالیة
المناسب. تبقى المشكلة
اتزان عدم في الرئیسیة
النظامین في  السلطة

الفدرالي والمحلي.



٥ األرجنتین

المالیة المتعلقة بالمشاركة المفاوضات كانت وقد الحكومة الفدرالیة. على الواضح
انتھاء على أعوام ثمانیة مضي من بالرغم تشریع اآلن حتى یوجد حاسمة وال غیر

الدستوري. الزمني اإلطار
تعمل لم وبالتالي، المالئم، بالشكل الحظ ولسوء الدستوري النظام یعمل  لم
عدم في الرئیسیة المشكلة المناسب. تبقى والفدرالیة بالشكل الجمھوریة المؤسسات
الحقیقیة السیاسیة فإن القوة بالتالي والمحلي. النظامین الفدرالي في السلطة اتزان
الوطنیة والحكومة الرئیس ھیمنة ویضاف إلى ھذا والحكام، الرئیس بأیدي تتمركز
بعیدة ھي لسلطة مركزیة إلى یؤدي مما المقاطعات وعلى المقاطعات حكام على

الدستوریة. المبادئ عن
من األرجنتین یمنع وضع إلى تؤدي أعاله إلیھا المشار السیاسیة المشاكل إن
یجب التي التعدیالت وخاصة الفدرالي النظام  قضیة مثل حساسة قضیة معالجة
المعلنة أھدافھ ضمن الجمھوري النظام یشمل الدستور. بمبادئ لاللتزام إجرائھا 
تحقیق یمكن للسلطة. األفقي والتقسیم الناس جمیع بین والمساواة الحریة غایات على
خالل نظام دیمقراطي من فقط غیر المركزیة السلطة أشكال من كشكل الفدرالیة
في الدولة. في عمودي ضبط  كعامل ویعمل الشعب من  السلطة یقرب سیاسي
أجل الفعالة من المواطنین مشاركة یستلزم النشط المحلي الذاتي الحكم الواقع، إن
سلطة على رقابة توفیر على المشاركة ھذه تعمل كما رشید، حكم إلى الوصول

الوطنیة. الحكومة
المؤسسات أداء فقر معالجة من أجل التغییرات الھامة من عدد عمل باإلمكان

مثل: األرجنتینیة
الوطني الدستور والفدرالي المقام تحت بمبادئ النظام الجمھوري االلتزام •

الشیوخ لمجلس الفدرالي الدور تعزیز •
السلطات ولتوازن للفدرالیة كضامن العلیا العدل محكمة دور على التأكید •

المستویات في جمیع الدیمقراطي على التعلیم التركیز •
التي السیاسیة األحزاب إلى تحسین تھدف سیاسیة عمیقة بإصالحات المبادرة •

المؤسساتي. النظام ضمن مناسب بشكل دورھا بأداء حالیًا تقوم ال
ضمن للدولة تظل فرص أفضل أن فنجد المستقبلیة یتعلق باالتجاھات أما فیما
صیاغة تم أنھ الیوم نجد السبب لھذا السلطة. المركزیة وتعمیق عملیة العولمة فرص
تفكر أن علیھا أن الناس إلى یشیر مما ”Glocal“"عالمي محلي" ھي جدیدة كلمة
یجب التي بالمخاطر فیما یتعلق أما محلي. نطاق تعمل في ولكن عالمي منطلق من
على لقد كان الدولة. تعانیھا التي األزمة حجم إخفاء المستحیل من فإنھ معالجتھا
فقط بالتركیز تاریخیًا تلتزم أن واالجتماعي االقتصادي النمو تأخر بسبب األرجنتین

منھا. األعمق الھیكلیة المشاكل حل دون تحول التي الظرفیة المشاكل على


