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  الحركة الوطنیة في االرجنتین

ظھرت الحركة الوطنیة في االرجنتین بعد تصاعد استغالل االحتالل االسباني 

حیث ان الظلم الذي عانى منھ سكان االرجنتین المكون االطلي لھ من  في االرجنتین

یمكن تعریفھم بانھم خلیط من االسبان االصلیین ومن الھنود شعورا السكان وھم 

بانھم جمیعا تحت ھیمنة وظلم اجنبي وحكومة ال تمثلھم وتتضارب مع مصالح 

الشعب االصلي المتمثلة بین اسبانیا البعیدة وبین سكاناالرجنتین . قد حانت او ولدت  

قوة من  1806ي عام فرصة لظھور روح االستقالل حین ما انزل اسطول برطان

الجند بالقرب من بوینس ایرس كجزء من الحرب بین البرطانیین واالسبان واستولوا 

  .علیھا في یومیین

الداخل البالد ولكن المواطنین نظموا مقاومتھم الخاصة  الى وفر نائب الملك

عندما غزا نابلیون اسبانیا وانتزع الملك من   1808وطردوا البرطانیین وفي عام 

شكل سكان مدینة بونیس ایرس حكومة خاصة بھا وكانت في  )ال بوربون(ة اسر

 1816ولكنھا اعلنت في عام باديء االمر تدین بالطاعة الى الملك المخلوع 

  .استقاللھا من اسبانیا
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  االرجنتین بعد االستقالل

بعداالستقالل كانت بونیس ایرس تؤثر الوحدة بینما كانت االقالیم الخاضعة 

  محلیین تفضل نظامل اتحادللحكم ال

ان كثیر من االقالیم ادعت السلطة كما ان بغض قادة الجیش كانوا یمارسون 

سلطة محلیة ولكن ابرز الحكومات حكومتي بیونس ایرس وحكومة االقالیم المتحدة 

  .في ریودي اللیانى

دخلت الحكومتان في حرب مع البرازیل وحملت رایة الدفاع بوینس ایرس التي 

قررت االطراف السیاسیة تشكیل سمحت للمستثمرین الربرطانین ان یدخلوا البالد 

مجلسس تشریعي ونصب احد الشمالیین رئیسا للجمھوریة لكن عادت الحرب االھلیة 

ریین من دعاة االتحاد الفدراالي الذي في االقالیم الداخلیة بتاثیر احد الزعماء العسك

ان القوات العسكریة التي نظمت وحاربت البرازیل فقد  قاوم الحكومة المركزیة

ازاحت حین عادت من الحرب الرئیس دوریكومن السلطة في حین المقاومة كانت 

  .قلیلة الى الحاكم الجدید في مدینة بوینیس ایرس
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  الفدرالیة  تحت زعامت روساس

سواء كانوا من كبار مالكي  البرجوازیة اذ قدمت لھم امتیازات كثیرة  انتعشت

االرض او تجاز التصدیر واالستیراد الذین تعاملوا مع الربطانیین لن ھذه الطبقة 

كانت لھا سیطرة كبیرة على الجماھیر الساحقة والحكومة حالوت السیطرة على 

اس دخلت في حروب مع االقلیم من خالل ضرب احدھما باالخر .ان حكومة روس

الحكومات المجاورة مثل حاكم بیرو لن حاكم بیرو ساعد اعداء روساس وقام 

وایضا روساس بتقدیم المساعدة الى مجموعة من افراد المتمردینضد جمھوریة بیرو

بسبب اركواي حدیث خالف مفتوح مع فرنسا التي ارسلت بواخر حربیة لمحاصرة 

  .1838بونیس ایرس في 

كما قامت الفرنسیین بمساعدة المناوئین لروساس وقام المناوئین بتشكل جیش 

وقد تم االطاحة ب لروساس وتزعم  سیطر على معظم االقسام الداخلیة لالرجنتین 

  .احد الزعماء المحلیین وھو جوستو اركویزا
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  االندماج الوطني

معظم حكام االقالیم ساعدو اكویز اما المجموعات المعارضة الخاضعة 

فقط خططوا لالستفادة من سقوط روساس وقد عقد مؤتمر دستوري لحكومات محلیة 

والذي انتخب  وقد اصدر دستور لكل البالد 1852لیجمع شمل البالد في سانتا 

المؤتمر  اال ان بوینس ایرس رفضت االسھام في اركویز كرئیس للجمھوریة

  .وانتخاب اركویز واعلنت حكومة مستقلة بزعامت متري

   ظھور الرادیكالیة

نتج ظھور حزب جدید ھو الحزب الرادیكالي  1890نتیجة للمشاكل عام 

المتحد وھو من االحزاب المعارضة للنظام الحاكم وجاء بمرشح یدعى لویس 

وحاول الرئیس بینا سانیزبینا اصبح رئیسا بالتعاون مع الرئي=یس االسبق متري 

)1892-1895(.  

في الحیاة ان یجعل من الحزب الرادیكالي حزبا یلعب دورا قیادیا وفعاال 

السیاسیة لكنة فشل واستبدال بنائب الرئیس جوسي الذي كان تحت التوجیة السیاسي 

في عھده تطورت الحركة الثوریة في البالد وكانن قد اسس للرئیس االسبق روكا 

من قبل جوان جزستو واصبحت الحركة الثوریة  1896الحزب االشتراكي منذ عام 
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ذات تاثیر فعال في االتحادات العمالیة جاء بعد  روكا مانویل حصلت في ثورة عام 

- 1906الذي حطم الھیكل السیاسي الذي انشاه روكار الكةرتي  1910- 1905

 - 1910الذي حطم الھیكل السیاسي ومن ثم رشح خلف لھ روكیو سنیزبینا 1910

   .سیاسي ال مع بان یكون بعیدا عنھ كون حكومة ائتالفیة على اسس جدیدة 1914

امضى الرئیس بینا من المجلس الئحة االصالح االنتخابي الذي  1912في عام 

 1914دنیین البالغین توفي عام نص على االنتخاب االلزامي السري لكل الذكور الم

  .حرمت بوفاتھ القیادة الوطنیة من القادة

اما قانون االنتخابات الجدید فقد فتح  االبوب للسلطة الرادیكالیة المتمثلة بفترة 

تبعة رادیكالي اخر ھو مدین في  1916- 1914رئاسة الرادیكالي فیكتورینو الیالزا 

یعود الى اختبار من قبل الرئیس السابق  التصویت الشعبي اكثر مما انتصاره الى

  .من بین االدلیكارجیة الحاكمة
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  1930-1916النظام الرادیكالي 

كانت الجبھة الرادیكالي تحالف من مجموعات مختلفة االنحدار االجتماعي 

جعلت انجاز  االصالحات االقتصادیة واالجتماعیة امرا صعبا دون ان یفسد ذلك 

  .ت المذكورةبالتوازن بین المجموعا

التي اقامت عالقات متینة مع االتحاد العمالیة التي اتصفت بانھا معتدلة وقد 

برزت ھذة السیاسة المتعاطفة مع العمال بعد  االضطرابات العنیفة التي حصلت في 

   .العاصمة خالل االضراب العام التي كانت دعامتة االساسیة العمال
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