
األقالیم أن إال المركزیة الحكومة مسئولیة ھي الخارجیة السیاسة أن من بالرغم
العقود الدولیة خالل والسیاسة العالقات في فعاًال دورًا تلعب أخذت األرجنتینیة
الرسمیة وغیر الرسمیة المشاركة في الوضع ھذا نرى حیث الماضیة، القلیلة

المباشرة. الخارجیة األعمال وفي الخارجیة السیاسة والمؤقتة في

األرجنتین عادت عندما وعالمیة. محلیة عوامل عن المتزاید النشاط ھذا نجم لقد
نحو تسعى وكأنھا للفدرالیة الجدیدة الممارسة بدت ١٩٨٣ عام الدیمقراطیة إلى
العسكري والتمرد المرتفع المالي التضخم مثل القضایا بعض أن إال الالمركزیة.
فیما تبنیھا تم التي الھائلة التحوالت أرجأت متعددة األطراف واإلضرابات العمالیة

.١٩٩٤ لسنة المعدل الوطني الدستور في بعد
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في المشاركة في مسألة التفكیر إلعادة فرصة ١٩٩٤ عام الدستور إصالح أتاح
تعزیز على الدستور من ١٢٤ المادة تعمل العالمیة. والمنتدیات الخارجیة العالقات
اتفاقیات وتوقیع واجتماعیة اقتصادیة تنمیة مناطق خلق على المقاطعات قدرة
السیاسة تتناقض مع ال أن ١٢٤ للمادة وفقًا الدولیة، االتفاقیات على دولیة. ویجب
أو الفدرالیة الحكومة إلى المفوضة الصالحیات تؤثر على أو الخارجیة الوطنیة
عن مسئولة تعتبر ككل األرجنتین دولة حیث أن األمة
سؤال إلى بروز اإلصالح ھذا أدى دولیة. اتفاقیة كل
أي وإلى كیف علیھ وھو: اإلجابة یتم لم للجدل مثیر
على تسیطر الفدرالیة أن على الحكومة یتوجب مدى
أجل من الدولیة الساحة في المقاطعات تصرفات
الوطنیة السیاسة بین التوافق وعدم التناقضات تجنب

للمقاطعات؟ الدولیة والمبادرات الخارجیة

بوضع اإلصالح فترة خالل األقالیم من العدید بدأ
المسائل في خاصة  أجنداتھم على دولیة  قضایا
نشاطھم فھم یمكن وال الطبیعیة. الموارد واستخدام واالندماج بالتجارة المتعلقة
ما تشمل ھذه االعتبار. عادة بعین والعولمة المسألة اإلقلیمیة أخذ دون كامل بشكل
األجزاء بین التنمیة فرص إلى باإلضافة والمنفعة، عادل للتكلفة غیر توزیعًا القوى
تتعلق قضایا في تنخرط لكي للمقاطعات حوافز التأثیر ھذا خلق لقد للدولة. المختلفة

الخاصة. االقتصادیة برفاھیتھا

والقدرة األقالیم إقامة مسألتي   ١٢٤ المادة تتناول  أن  الصدفة قبیل من  ولیس
الحصول إمكانیة یوفر البندین  ھذین من كًال إن  الدولیة. االتفاقیات توقیع على
مناطق في ستة ككل األقالیم تتجمع  الدولیة. القضایا في  التأثیر على القدرة على
Noroeste أرجنتینو نوروإستي ،Noreste Argentino أرجنتینو نوریستي ھي:
باتاغونیا  ،Centro سنترو ،Nuevo Cuyo كویو نوافو  ،Argentino
بعض .Comahue كوماھو ،Crecenea Litoral لیتورال كریسینا ،atagonia
Nuevo كویو ونوافو Crecenea Litoral لیتورال كریسینا مثل المناطق ھذه
معاھداتھا في دولیة قضایا تضم وھي الدستور، إصالح قبل كانت موجودة Cuyo
صالحیة مع مؤسسات مشتركة لھا Centro سنترو مثل مناطق أخرى التأسیسیة.
أن إال تختلف الدولیة القضایا في االنخراط الدولیة. إن درجة القضایا مع التعامل
ھام” “حجم وتحقیق المصادر تجمیع إلى الحاجة ھو المناطق بین المشترك العامل
المطالب على وفرض الدولیة االتصاالت وزیادة قدمًا المشتركة  المبادرات لدفع

المركزیة. الحكومة

من العدید  بدأ 
فترة خالل األقالیم
قضایا بوضع اإلصالح
أجنداتھم على  دولیة
المسائل في خاصة
بالتجارة المتعلقة
واستخدام واالندماج 

الطبیعیة. الموارد



١١ األرجنتین

مجاالت على األرجنتینیة والمناطق لألقالیم المباشر الدولي التدخل یشتمل
والمشاریع والغاز، النفط وآبار كاألنھار الطبیعیة مثل إدارة الموارد متنوعة؛ سیاسة
إلى المقاطعات سلطات یدفع سبب ھناك ...الخ. البیئیة واألنظمة الكھربائیة المائیة
استغالل المجاورة حول والدول الوطنیة الحكومة بین المفاوضات في  المشاركة
منجم مشروع إن الطبیعیة. المصادر  ھذه في ملكیة لھا  ألن الطبیعیة المصادر
وتشیلي بتدخل األرجنتین التفاوض علیھ بین الجنسیات الذي تم متعدد الما باسكوا

ذلك. مثال على ھو خوان سان مقاطعة من قبل مباشر

أداة التحتیة البنیة مشاریع تعتبر التحتیة. البنیة ھو آخر رئیسي مجال ھناك
آیرس. بیونس  عن البعیدة المناطق في خاصة واإلقلیمیة المحلیة  للتنمیة  أساسیة
البنیة تنمیة على تعمل بأن المركزیة الحكومة والمناطق المقاطعات ھذه تطالب
المجاورة الدول إلى الوصول إمكانیة إلى  المجال  یتیح مما الحدود عبر التحتیة
بین یوحد ممر عبر أرضیة  طرقات إیجاد  ویعتبر  أقل. وكلفة  أكثر بسھولة
من الھادئ الواقعة على المحیط المحیط األطلسي وتشیلي على األرجنتین الواقعة
بناء وھو الشمالیة المنطقة في خاصة آخر إستراتیجي ھدف ھناك األولویات. أھم
تجمع منطقة في المشتركتان - والبراغواي وبولیفیا األرجنتین بین تربط طرق
الجنوبیة أمریكا غرب وسط اندماج منطقة تسمى تحت-وطنیة حكومات بین كبرى
(Zona de Integración Centro Oeste de América del Sur ZICOSUR)

لقد ناضلت  األخرى. الھامة التقلیدیة النقاط من الدولیة التجارة سیاسة تعتبر
بعض وفي العامة التجاریة السیاسة  في كلمة لھا یكون  أن أجل من المقاطعات
وبشكل مختلفة. نجاح النضال بدرجات ھذا باء المحددة، وقد الدولیة المفاوضات
الدولیة المفاوضات في السؤال موضع كان القطاع االقتصادي كلما نجد أنھ عام
وھذا المشاركة. األقالیم عدد زاد  كلما أفقیًا تكامًال وأكثر جغرافیًا تمركزًا أكثر
المشتركة الجنوبیة السوق في السكر  بمفاوضات یتعلق  فیما الحال علیھ كان ما
انخراط یتركز فیھا. نشطًا  دورًا الشمالیة األقالیم لعبت حیث (MERCOSUR)
مثل التجارة، تشجیع مجال في خاص بشكل التجارة في المباشر المقاطعات
تنسیق یتم عام، وبشكل التجاریة. البعثات وتنظیم الدولیة المعارض في المشاركة
الشؤون ووزارة Fundación Exportar مثل مؤسسات وطنیة عبر النشاطات ھذه

.(Consejo Federal de Inversiones CFI) و الخارجیة

إال للمقاطعات، متماثلة وسلطة مركزًا یمنح الدستور أن من الرغم وعلى
ممارسة في االھتمام في متنوعة ودرجات مختلفة قدرات تظھر المقاطعات أن
السیاسة أوًال  وھي التنوع؛  ھذا توضح  عوامل ثالثة  ھنالك الدولیة. العالقات
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علیھا. والمحافظة دولیة  عالقات إلیجاد المقاطعات لسلطات المستمرة واإلرادة
على أساسي بشكل تؤثر قضایا ویتضمن جغرافي سیاسي ھو الثاني العامل
٢٣ مجموع من  حدودیة مقاطعة  ١٦ األرجنتین في یوجد الحدودیة. المقاطعات
فدرالیة. وواحدة النظام واحدیة أربعة منھا دول خمس حدود على تقع وھي مقاطعة.
عبر الحدود التحتیة البنیة وخطط الھجرة مثل المعقدة القضایا ھذه الجغرافیا تضع
على المشتركة القضائیة وصید السمك والسلطة الصحي والصرف األمن وقضایا
األخیر العامل أما الحدود. جانبي على المكونة الوحدات أعمال جدول على األنھار
كلما كلما كانت المقاطعة صغیرة وفقیرة قوي یظھر أنھ اقتصادي. ھنالك دلیل فھو
المؤسساتیة نمو الھیاكل في نقص بسبب الدولیة الشؤون على ساحة فعالیة أقل كانت
الخطابات بین فجوة ھناك وكأن ویبدو البشریة. والموارد المادیة المصادر وقلة
أكثر إلدارة الحاجة إلى تشیر  التي  المقاطعات قادة  وتصریحات  القویة العامة
ویبدو ذلك. المخصصة لتحقیق وحقیقة ندرة المصادر الناحیة الدولیة، من تركیزًا
والحدود األقوى ذات اإلرادة السیاسیة أن المقاطعات إلى تشیر العاملة الصیغ وكأن

الدولیة. العالقات في أكبر فعالیة تمتلك الدولیة والمصادر االقتصادیة


