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ملخص البحث
يتناول البحث موقف األرجنتين وتشيلي من الحرب العالمية الثانية وأثرها على
العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية ،عندما أعلنت الحرب العالمية الثانية في
األول من أيلول في أوربا ،فقد كان الموقف في القارة األمريكية في بداية األمر
ملتزم بالحياد وهذا ما اتفقت عليه معظم الدول األمريكية ،ولكن تغيّر األمر بعد أن
قامت اليابان بضرب قاعدة بيرل هاربر في  7كانون األول  ،1941وهذا دعا
الواليات المتحدة األمريكية إلى إعالن الحرب على اليابان ،ومن بعدها ضد دول
المحور األُخرى ،وقد ترتب على هذا الموقف على دول أمريكا الالتينية والسيّما
األرجنتين وتشيلي ،على الرغم من وجود بعض التفاهمات والميول تجاه دول
المحور ،وظلت األرجنتين وتشيلي لمدة طويلة وهي لن تقف إلى جانب دول
الحلفاء ،ولكن الضغط األمريكي على هاتين الدولتين جعلهما أن تغيير موقفهما
لصالحها فدخلت تشيلي إلى جانب دول الحلفاء وأعلنت عن قطع عالقاتها مع دول
المحور عام  ،1943واألرجنتين أعلنت الحرب في  27آذار عام  1945على دول
المحور.

Abstract
This research discusses the attitude of Argentina and Chile
from World War 2 and their effect on the relations with the
United States of America when the World 2 was occurred since
the first of September in Europe. The attitude in American
continent was the neutrality and that was agreed upon by most
American states. This matter was changed after the Japan
attack in Pearl Harbor in the 7th December 1941. That the
made United States to declare war on understandings and
directions towards Axis States. Argentina and Chile still for a
long time away from Allied States, but the American pressure
on the states led them to change their attitudes toward the
United States. So Chile entered the war in the side of Allied
states and break its relations with Axis states in 1943 and
Argentina declared the war in march 27 in 1945 on Axis states.
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المقدمة
حين اندلعت الحرب العالمية الثانية في أوربا في أيلول عام  ،1939أصدددددرت
الواليدات المححددا ارمريةيدة ،ودول أمريةدا اليحينيدة اربيرن بيداندات الحيداد المعاودا بمدا
أن دول نصد الةرا الرربي لاا مصدلحة فعلية ومردحرةة في حجنب الحوري في الصدرا
اروربي ،ردعروا أن مصدلححاا يمةن أن حيدم بصدورا أفمدل من ييل فعل محفق عليه،
بالحالي بما أن هناك موقفا ً يارجيا ً قد نرد معبرا ً لالديم ارمريةيحين وةان هناك حبادل في
وجاات النظر بين حةومات عدّا ،من دول أمريةا اليحينية
بعدد أن ةانت دول أمريةدا اليحينيدة بعدد الحرب العدالميدة ارول أةثر انيرايا ً في
الالددياالددات الدولية من أي حقبة زمنية أبيرن ،فقد رددارةت وفودها في أعمال عصددبة
ارمم في جني  ،فالعديد من الدبلوماالددديين في حلك الدول يرون في هاا الحجمش حردددةييً
أةثر أهمية من الةثير من الممثليات اربيرن الحي حعود إل " النظام ارمريةي المردحرك
" وعدّوا مماثيً لقوا الواليات المححدا في نصد الةرا الرربي الدرعان ما حالدللت ييبة
ارمل لةدل حلك اآلمال ولةن أمريةا اليحينية اآلن انجرفت نحو المرددددداد الدولي ومرا
أبيرن صعد اححمال الحوالش ارلماني مياو أمريةا اليحينية ،أما بالنالبة للبعض اآلير
َّ
فإن الك ةان مصدددرا ً للمل والالديّما اررجنحين وحردديلي والك بالددبب حزايد قوا الراي
الثدالدا الداي عد ّدحدهب حرةيزا ً عل لافدة بعض دول أمريةدا اليحينيدة لحقليدل الحد ثير ارمريةي
في المنيقة ،وبالنالددبة للواليات المححدا فقد اةحالددبت منيقة أمريةا اليحينية فج ا ً أهمية
الياالية والحراحيجية ةبيرا لدياا
من هنا جاء الدبب ايحيار مومدو البحا لةون اررجنحين وحرديلي ةانحا دولحان
معارمدحان قويحان لالدياالدات الواليات المححدا ارمريةية والالديّما منا الالدنوات ارول
لعقد اجحماعات مؤحمر اححاد دول أمريةا ،ومثّلت معارمدددة قوية لالدددياالدددات الواليات
المححدا ارمريةية ،والالددديّما بعد حبنياا فةرا مالددداعدا دول المحور ،وما لت إليه دون
حنفيا الالياالات في اررجنحين وحريلي
فقدد حم حقالددددديم البحدا إل محورين ارول يحنداول ديول الواليدات المححددا
ارمريةية الحرب والالديّما بعد قيام اليابان في  7ةانون ارول  1941في مدرب قاعدا
بيرل هاربر ) (Pearl Harborوهاا ما دعا الواليات المححدا إل إعين حرباا مددد
اليابان ،ومن بعدها مد دول المحور اربيرن وقد حرحب عل هاا الموق لدول أمريةا
اليحينية والالد ديّما اررجنحين وحرددديلي ،عل الروم من وجود بعض الحفاهمات والميول
حجاه دول المحور
أما المحور الثاني فجاء باالددددم موق اررجنحين وحردددديلي من إعين الواليات
المححد دا ارمريةيدة الحرب وانعةداالددددداحادا عل مالدددددحقبدل العيقدات مش الواليدات المححددا
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ارمريةيدة ،فقدد حنداولندا موق الددولحين من الحرب ،فقدد وقفدت هداحدان الددولحدان بصدددددورا
الحياد في بداية الحرب ،ولةن بالدبب المدروي اليارجية لدول أمريةا اليحينية اربيرن،
والواليدات المححددا ارمريةيدة المالدددددحمرا ،فقدد حريرت المواق  ،إا نلحظ حرير موق
حرددديلي منا عام 1943عندما قيعت عيقاحاا مش دول المحور ،أما اررجنحين فقد بقيت
عل عيقداحادا مش حلدك الددول حح عدام  ،1944وبعدد عدام أعلندت ديولادا الحرب إل
جداندب الحلفداء بعدد االدددددحيددام ورقدة المدددددري في ديولادا إل منظمدة ارمم المححددا في
مؤحمر الان فراناليالةو في  27اار 1945
واعحمد البحا عل جملة من المصددادر المامة الحي حاحم بااا الجانب ،فحنوعت
ومعربة ،ومصددادر أجنبية محنوعة ،مناا وثامق أمريةية وويرها،
المصددادر بين عربية
ّ
وةالك عل بعض المجيت العلميّة لبعض البحوا المنرددددورا فياا ،وأيمددددا ً اعحمدتب
عل بعض من ارنالةلوبيديات في حرجمة ريصيات ةانت مامة في ثنايا البحا

أوالً :التنااافا األمريكي األرجنتيني على زعااامااة المنطقااة أثناااء دخول الواليااات
المتحدة األمريكية الحرب
عندد انددال الحرب العدالميدة الثدانيدة بداعحدداء ألمدانيدا عل بولنددا في ارول من
أيلول عام  ،1939الدددارعت ةل من فرنالدددا وبرييانيا إل إعين الحرب عل ألمانيا،
ومن البدياي أن يحجه الردعور ارمريةي العام مدد ارلمان ،إالّ أن روا الحياد في الك
الوقدت لم حزل قويدة في نفوا ارمريةيين والحي فرمدددددت قرار البقداء بعيددا ً عن هداه
()1
الحرب
َّ
إن مجريات ارحداا منا نردوب الحرب في أوربا عام  1939برهنت بومدوا
أن مصدددير ةل دولة حرا محبة للالددديم في العالم هو مصدددير محعلق بنحيجة الصدددرا
الحدالي مدددددد الجاود الحي ال حعر الرحمدة ،الحي حبدالادا قون معيندة من مدددددمنادا
اإلمبرايورية اليابانية للايمنة عل مالداحات واالدعة من اررامدي عن يريق القواَّ ،
إن
موجة االعحداء الحي بدأت باا عل ردواي العالم الجديد ،وفي هاا الموق الدو يادد
()2
الاليم وارمن واالالحقيل المالحقبلي لنص الةرا الرربي
أيات الواليات المححدا ارمريةية ححصر وة ناددددددددا دايددددددددددل الحددددددددددددرب
إلدددددددددددددددددد د جانب الحلفاء ،إا قبل ديولاا رالميا ً في الحرب ،قدَّم الرميا فرانةلين
روزفلت( (Franklin Roosevelt) )3مالددداعدات عالدددةرية واقحصدددادية ةبيرا إل
()4
برييانيا ،وهاا ما جعل بيده مححفظة رالميا ً بحيادها االالمي فقي
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ةانت اررجنحين في بداية حاريياا قد أةدت برددددا ب ن عيقاحاا مش أوربا وثيقة
أةثر من عيقاحاا مش الدول ارمريةية ،وهي حقيقة يمةن حفالديرها جزميا ً بحقيقة موقعاا
المعزول في أقص د جنوب نص د الةرا الرربي ،بالددبب اقحراباا االقحصددادي والثقافي
من أوربا بصددورا أالدداالددية  ،وباليبش َّ
فإن وجاة النظر هاه منعت أية فةرا بيصددو
المرارةة الفعالة في مجحمش نص الةرا الرربي والاليّما مجحمددددددددش الو يحم حيويره
عل أالددددداا ييوي انعزاليدة مرحبيدة بنصدددد الةرا الرربي ،أي نظدام إقليمي مرلق
()5
ووثيق
بعد اقحراا إنرداء برنام للحمدامن القاري وبالعمل المردحرك لمجاباة المياير
اليدارجيدة ،ومن هندا حم وللمرا الثدانيدة حصدددددول يي بين الواليدات المححددا ارمريةيدة
واررجنحين ،وهاا اليي حا َل دون الحوصددل إل حعاون ةامل ولقد احيات اررجنحين
وجاة نظر معارمدة مدد أية يية حمدامن وجاد قاري محناالدق موجه مدد المياير
رن اررجنحين لم حةن حالددددع بحالة لحوجيه اهانة رية قوا أوربية َّ
اروربية؛ َّ
رن مثل
هاا العمل الددو يقود إل مياير ال حبحمد عقباها عل ارالددوار اررجنحينية في أوربا
وهداه ارالدددددوار ةداندت معحمددا عليادا من النداحيدة االقحصددددداديدة والمداليدة َّ
إن الجاود
اررجنحينيدة الادادفدة إل العرقلدة ةداندت نداجحدة إل الحدد الداي ةداندت فيده نحيجدة مؤحمر ريو
()6
دي جانيرو الثاني  1942حعاون معي و بصورا محرايية بين الدولة ارمريةية
وفي الالددديار نفالددده ،االدددحياعت اررجنحين أن حمنش بصدددورا حامة إنرددداء لية
االددحرددارية ،عل الروم من أن االالددحرددارا يجب القيام باا عندما يةون هناك حاديد أو
حرب مددد الدديم الدول ارمريةية  ،فإنه ليا هناك الحزام ملزم حم ومددعه عل الدول
ارمريةية الحياا أي فعل والاي من الممةن أن يةون ناحجا ً عن الحرداور الاليّما في حالة
نردوب حرب ليالدت أمريةية؛ َّ
رن االالدحردارا اقحراحاا من أجل ححديد الوقت الصدحي
واليريقدة الحي فيامدا حقوم الددول الحي وقعدت إاا ةداندت حرودب في الدك يمةن أن ححعداون
في النادايدة من فعدل معين والداي يميدل إل المحدافظدة عل الددددديم الددول ارمريةيدة وإن
االدددددحعمدال ةلمدات إاا ةداندت حرودب في الدك ،قدد دمرت االلحزام َّ
إن مددا العدامين الحي
انقمدددددت بين انعقداد مؤحمر بوينا يرا عدام  1936والمؤحمر الثدامن الححداد جدامعدة
الدول ارمريةية في ليما (عاصددددمة بيرو) عام  1938ولةن حاديد الحرب في أوربا قد
ازداد َّ
وإن ايحرار دول المحور في أمريةا اليحينية قد ازداد باالددددحمرار ،وهاا مما دفش
حةومدة الواليدات المححددا أن حةون راوبدة في إعين قوي جددا ً للددول ارمريةيدة وهو
إعين الحمددامن مددد الحاديدات من اليار مددد الدديم نصد الةرا الرربيَّ ،
فإن هاه
الروبدة قدد واجاحادا المعدارمدددددة اررجنحينيدة مدددددد أي موق جمداعي حقوم بده الددول
()7
ارمريةية والاي يمةن حوجياه مد أوربا
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ةدان هدد اجحمدا بنمدا ،عدام  1939إيجداد انالدددددجدام بين الواليدات المححددا
واررجنحين َّ
رن ةيهمدا ةدان يفمدددددل برندامجدا ً لحيداديدة نصدددد الةرا الرربي في الدك
الوقت ،ولةن اررجنحين في هاا االجحما وقفت مددد يية حرددةيل نظام وصدداية للدول
ارمريةية عل المالحعمرات اروربية في حالة حدوا نقل اليادا عل هاه المالحعمرات،
وهاا ةان حيليا ً عن الحيادية الصددارمة ،وعل الروم من الك َّ
فإن يية نظام الوصدداية
مش حعدييت يفيفة قد الدييرت عل الموق مثلما قام بالك باصددار قرار مردحرك حول
حيادية الدول االمريةية حجاه هاه الحرب  ،وعل الروم من حمالدددك اررجنحين بااا مما
ال ردكَّ به أن اررجنحين قد قامت بصدورا واقعية بحريير الدياالدحاا الحيادية أو أناا نظرت
إل الك الردري عل أنه ملزم بالنالدبة لاا وعندما نردبت الحرب العالمية الثانية َّ
فإن أي
رددك في مصددداقية اررجنحين والاي يمةن أن يةون موجود قد حم الح ةد من وجوده َّ
رن
()8
اررجنحين رفمت قيش عيقاحاا مش دول المحور
وعل الروم من المدري الالدياالدي واالقحصدادي الاي احياحه الواليات المححدا
ارمريةية والدول اليحينية عل أمل أن حقوم اررجنحين بقيش عيقاحاا مش دول المحور،
أن اررجنحين رفمددت احبا قيش عيقاحاا بدول المحورَّ ،
وحح بعد الك إالّ َّ
وإن فرددل
اررجنحين ةدولة محايدا بارحباياحاا مش النازية والفاردددية ،وبالحالي أدن إل فردددلاا في
حنفيا الحزاماحاا مش دول اححاد أمريةا ،وهاا الفرددددل أصددددب مناالددددبة لفرض عقوبات
اقحصددادية والددياالددية جعل حةومة اررجنحين ممدديرا لحريير الددياالددحاا اليارجيةَّ ،
وإن
بعض هداه ا لعقوبدات ةداندت اات يبيعدة محعدددا الجواندب حم احيدااهدا من قبدل اللجندة
االالددحرددارية لحالة اليوارو لدول أمريةا للدفا الالددياالدديَّ ،
وإن عقوبات أبيرن ةانت
الددياالددية أحادية الجانب وهي الددياالددة الواليات المححدا ارمريةية مددد اررجنحين ،وإن
الزمن برهن أن هاه اإلجراءات القارية مددد اررجنحين وللجزء ارةبر ةانت إجراءات
وير فعددالددةَّ ،
وإن الموق المحر مش اررجنحين لم يحم الحيل مندده ،ومددا دام هدداا
الموق مالددحمرا ً َّ
فإن دول أمريةا اليحينية أصددبحت مقيدا ويانقة ،والالدديّما وإن رددب
الحدديدل ارحدادي الجداندب للواليدات المححددا ظار مجدددا ً من عقول دول أمريةدا اليحينيدة
حح وإن ةانت حلك الدول مد حةومة اررجنحين ،وعوايفاا مش دول المحور وانحااةاا
لحمدددامن الدول ارمريةيةَّ ،
وإن عايفة أمريةية الحينية قد حيورت لعقد اجحما لوزراء
()9
اليارجية لحل الموق اررجنحيني
هداا الددعم أنعم مندا اار من عدام  1941من ييل برندام اإلعدارا والحد جير
برييانيا بردددةل ةبير ،إا قدَّم لاا ارموال والمعدات الحربية المدددرورية لحعزيز قوحاا
()11
االقحصددادية برددةل ةبير وفي  14ب من عام  )10(1941الحق ونالددحون حرددررددل
) (Winston Churchillرول مرا ييل الحرب مش روزفلدت ونح عن هداا اللقداء
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حوقيش ميثار اريلالي معلنا ً دعما ً محبادالً بين اليرفين ،مش إعدددددددددددددددين المبدددددددددددددددادو
المرحرةة الحي حعبّر عن مال الدولحين الرامية إل ما المي إقامة عالدددددددم يالوده الاليم
()12
والرياء
في جوانب ةثيرا ،أحبش االرددحراك ارمريةي في الحرب العالمية الثانية نمي أيام
الحرب العدالميدة ارول  ،وفي ةلحدا الحدالحين ةداندت هنداك محداولدة للبقداء عل الحيداد ،وفي
ةلحا الحالحين احيات الواليات المححدا جانب برييانيا وفرنالددددا وروالدددديا مددددد ألمانيا
وحلفدامادا ،وفي الحدالحين أصدددددب الحيداد صدددددعبدا ً مش هداا ةداندت هنداك ايحيفدات ةبيرا،
وييل الحرب العالمية الثانية بدأ انحصدار ألماني ةامل أةثر اححماالً بالحدوا مما حدا
ييل الحرب العالمية ارول  ،وردعر الردعب ارمريةي بحاديد أةثر ييورا بةثير عل
()14
أمنام وحياحام فقبل مدا يويلة من االعحداءات اليابانية الحي بدأ( )13في ميناء اللؤلؤ ،
حظداهرت الواليدات المححددا ارمريةيدة الحظداهر بدالحيداد وألزمدت نفالدددددادا بمالددددداعددا
الديمقراييات بردحن ارالدلحة إل دول الحلفاء ودوريات اليفر البحرية وةانت الحرب
حين حلّت أييراً ،ببالداية ةانت الييوا ارييرا الحي حدفش ارمة إل صدرا  ،إا حصدب
محورية أةثر ف ةثر
وفي الالديار نفاله بعد اندال الحرب العالمية الثانية جعلت وزراء اليارجية في
الجانب الرربي من الةرا اررمددددية يالددددارعون إل بنما ،إا أصدددددروا قرار حيادي
ثان لوزراء
أمريةي مردددحرك وبعد الدددقوي فرنالدددا في منحصددد  1940عقد مؤحمر ٍ
اليارجية في هافانا نح عنه "وحدا جانب الةرا الرربي " ردديمان فقي أفالدددا الصددورا
الياصددددة بالحعاون الودي ،أحدهما هو حوجه اررجنحين الاي ةان يحالددددم بالبرودا حيال
المبدادرات ارمريةيدة في الثيثينيدات ،والثداني هو انددال الحرب بين ارةوادوريدة -
()15
البيروفية عام 1941
وفي عام  1940أوقفت الواليات المححدا ارمريةية ردددحنات اليامرات ،وقيش
الريار ،والمعدات اآللية ،وبنزين وقود اليامرات االحنادا ً لقانون الرقابة عل الصادرات،
ارمر الداي عد ّدحده اليدابدان عميً عددوانيداً؛ إالّ أن الواليدات المححددا لم حوق صدددددادراحادا
النفييدة إل اليدابدان في الدك الوقدت ؛ رنَّادا واردددددنين ةداندت حعحقدد بد ن مثدل هداا اإلجراء
الددددديةون ييوا محيرفدة ،نظرا ً العحمداد اليدابدان عل النفي ارمريةي ويححمدل أن حعدد
()16
اليابان حلك الييوا نو من أنوا االالحفزاز
يبددو هداه اإلجراءات الحي جعلدت من اليدابدان حفةر في ةيفيدة الرد عل الواليدات
المححددا ارمريةيدة ،وأيدات حححين الفر المؤاحيدة للرد قدام فريق الحيييي اليدابداني
بدراالددة الاجوم البريياني عل ارالدديول اإلييالي عام  1940في مدينة حارانحو عل
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نحو مةث وقد االددحفادوا منه االددحفادا عميقة عند الحيييي للاجوم عل القوات البحرية
ارمريةية في ميناء اللؤلؤ (بيرل هاربير)
عل أثر الحوالدش الياباني في جزر الاند الصدينية  -الفرنالدية بعد الدقوي فرنالدا ،أوقفت
الواليات المححدا صدددادرات النفي إل اليابان في صدددي عام  1941وبالدددبب القيود
ارمريةيدة الجدديددا الحي يبقدت عل االالدددددحايك المحلي للنفي  ،نقدل الرميا ارمريةي
روزفلت أالدديول المحيي الاادو إل هاواي ،وأمر بزيادا القوات العالددةرية في الفلبين
عل أمل إحبداي أي عدوان ياباني في الردددددرر ارقصدددد اعحقددت اليدابان ييد ً أن أي
هجوم عل مالددحعمرات برييانيا في جنوب رددرر الدديا الدديؤدي إل ارددحراك الواليات
المححدا في الحرب ،وبالحالي لم حجد حيً الدون ردن مدربة وقامية مدمرا لحجنب اردحراك
أالدديول الواليات المححدا في الحرب ،ةما عدّت اليابان أن وزو الفلبين مددرورياً ،في
()17
حين أن الواليات المححدا عدّت إعادا االحعمار هاه الجزر ممن ييحاا الحربية
يرحت الحرب العدالميدة الثدانيدة ححدديا ً عل صددددحدة الحصدددددريحدات واإلعينات
والحعاددات اليداصدددددة بدالحمدددددامن القراري الداي وقّعدت عليده الددول ارمريةيدة ،وفي
مؤحمراحام الةثيرا واجحمداعداحام العدديددا ،فقدد ةدانوا عل مددن يويدل ييدالبون الحمالدددددك
بدالمبدادو المردددددحرةدة ،بيد َد أن الحرحيبدات عل المددن القصدددددير هي الفداعلدة لميءمحادا
للظرو المحريرا الحي عاردحاا حلك الدول بالحفاعل مش حيورات الحرب ،وهو ما فرض
اريا يييي عل حعاداحام وعاودهم بارمن الرالدمي واالحفار للحرداور في حالة اعحداء
يارجي عل أي واحدا من الدول ارعمدددداء ،وبإعين هافانا للمالدددداعدا والحعاون من
جانب ،وما مدن فاعلية الدفا المردددحرك ،بدءا ً من نقية االنيير الحي يمةن إنرددداؤها
()18
عن يريق اإلجراءات الياصة من جانب ير
حصددددل الاجوم الياباني مددددد أالدددديول الواليات المححدا ارمريةية في ميناء
اللؤلؤ ،من دون إعين حرب مالددبق ،مما أثار الزيم الرددعبي لديول الواليات المححدا
في هاه الحرب ،بعد فردددل المفاومدددات اليابانية – ارمريةية والردددروي الحي يرححاا
()19
الواليات المححدا ارمريةية عل اليابان
بعدد أن حعرض مينداء اللؤلؤ لمدددددربدة من قبدل اليدابدان ،حصدددددر الةونررا
بالالددرعة القصددون ،وفي ومددون أربش الدداعات حمت الموافقة عل إعين الحرب أوالً
صددوت مجلا النواب
من قبل مجلا الردديوب بواقش  82صددوحا ً مقابل صددفر ،ومن ثم
ّ
يول الرميا
عل إعين الحرب بددددددددد  388صوت مقابل  1معارض وهاا اإلعين ّ
باالدددحيدام قوات وموارد الواليات المححدا ةلاا لجلب الصدددرا إل نااية ناجحة ،وقبل
()20
أن ينحاي اليوم ،أعلنت برييانيا الحرب مد اليابان
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وفي حلك ارثناء في مالداء الحاالدش من ةانون ارول قدّم الرميا في حديا إااعي
موجه إل الردعب ارمريةي ،الدوافش الرميالدة للمردارةة ارمريةية في الحرب ،ةما جاء
في الحديا قاميً " َّ
إن الاد الحقيقي الاي نالدددع إليه يحجاوز الددداحة المعرةة ،فنحن
عازمون عل حوجيه قوحنا نحو اليير ،فمديً عن الردر الفوري ،نحن ارمريةيون لالدنا
()21
بمدمرين ،نحن بنامين "
بعد ممددددي ثيثة أيام أي في الحادي عرددددر من ةانون ارول  ،1941أعلنت
ألمدانيدا وإييداليدا في مؤحمر باحفدار ثيثي بالددددبدب الحصدددددرفات االالدددددحفزازية ارمريةية
ارييرا ،الحرب مدددد الواليات المححدا ارمريةية ،وفي اليوم نفالددده ،أرالدددل الرميا
روزفلت رالدالة حربية ثانية إل الةونررا ،وأصددر ةي المجلالدين إعينا ً بالحرب مدد
ألمانيا وإيياليا من دون حصويت أي معارض
يحمد من ييل الن  ،أن الرميا روزفلت ع َّد ارمريةان ب نام ليالدوا أردرار
وإنما هم مدافعين عن ارمن واالالدددحقرار ،ولةن مصدددال العالم حدفعام للمردددارةة في
الحرب فقدد ةداندت ردّا الفعدل اإليجدابيدة لددول اححداد أمريةدا عل العددوان اليدابداني عل
الواليات المححدا ارمريةية دلييً وامدددحا ً عل أن االحفاقيات الالدددياالدددية والعالدددةرية
واالقحصدادية الحي حبنحاا حلك الدول قبل وبعد نردوب الحرب في أوروبا ال ينبري الحااون
بادا ،وحد ةيدد حمدددددامن معظم دول أمريةدا اليحينيدة مش الواليدات المححددا ارمريةيدة،
بصددددددمحام الردددددديددا من الاجوم اليدابداني واالدددددحيقداظام عل الحقيقدة المرعبدة للحرب
وحعرمدددددام لليير ،بعدد أن رأن معظم الددول ارمريةيدة اليزمدة في مدددددوء حلدك
()22
االحفاقات
قيعت ةل من المةالدددديك وفنزوييً وارةوادور عيقاحاا الدبلوماالددددية مش دول
المحور ،وبعد الك حم قيش العيقات االقحصددادية ،وإثبات حالددن النية عل موقفاا قامت
حلك الدول في إعياء الواليات المححدا ارمريةية الحق في االددددحعمال قواعدها البحرية،
والال ديّما البرازيل والمةالدديك اللحان أبديحا االددحعدادهما إلرالددال قوات مالددلحة لمالدداندا
الواليدات المححددا ارمريةيدة ،ةمدا أن المةالدددديدك بعثدت ييداريادا الداين يددموا في الفلبين
()23
وجزيرا فرموزا الصينية لمالاندحاا
بعض الددول ارمريةيدة حلةد ت وحرددت في اإلعراب عن موقفادا ،وإن ةداندت
الددول الصدددددريرا في أمريةدا الجنوبيدة قدد الدددددارعدت بعدد الدك بقليدل إل حد ييدد الواليدات
المححددا ارمريةيدة ،وربمدا الددافش لادا يلق الحد ييدد الداي حفز دول الةداريبي إل أن حبددي
ح ييدها للواليات المححدا ،ولم يفعل رجال الدولة والالددياالدديون الك من منيق العايفة،
عل أالددددداا حمدددددامن القدارا ارمريةيدة الداي حمدت الموافقدة عليده في مؤحمر ليمدا لعدام
( ،) 1938وإنمدا فعلوا الدك؛ رنام يعلمون إاا لم حالدددددحيش الواليدات المححددا الددفدا عن
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نفالددددادا ،فلن يةون لام حول أو قوا أمدام أيدة بدارجدة حربيدة أجنبيدة حدديدل إل موانمام؛
رنام ةدانوا يعحمددون عل الواليدات المححددا ارمريةيدة والنظدام الوليدد القدامم بين الددول
()24
ارمريةية في المحافظة عل مصالحام القومية
وعقب الاجوم عل ميناء اللؤلؤ ،أصدددب قرار هافانا أالددداالدددا ً للعمل الجماعي
بوالددداية اححاد جامعة الدول ارمريةية ،ومن المثير ليهحمام أن وزير يارجية حرددديلي
هو الداي يدالدب واقحرا القيدام بعقدد اجحمدا ثدالدا للحرددددداور في اإلجراءات الحي يجدب
()25
احيااها في موء العدوان عل الواليات المححدا ارمريةية
راقبت الدوامر االالددحيبارية في الواليات المححدا عن ةثب انحرددار عميء دول
المحور في جنوب نار ريو ووانددي ) ، (Rio Gandeلةي حقوم بدالحروي والددعدايدة
المؤثرا في دول أمريةدا اليحينيدة الحي ال حالدددددير في رةدب الواليدات المححددا ارمريةيدة،
وورقة مؤجلة للحرب النفالدددية مددددهم ،مش إرددداعة مدددرورا الححةم بمرددداعر القلق
بدالحعويدل عل زعمداء أمريةدا اليحينيدة للحمييز بين الصدددددديق والعددو ،عل أن جميش
مؤامر ات قون المحور قدد برهندت عل عبثيحادا بداالدددددحثنداء اررجنحين ،ومن الممةن أن
حةون حرديلي ،أن ححصدل عل االعحبارات اربيرن ،وقد حةون حاالدمة في امحنا هاحين
()26
الجماوريحين عن الوقو مش دول أمريةا اليحينية
يمةن القول ممدا حقددم ،إن ديول الواليدات المححددا ارمريةيدة الحرب إل جداندب
الحلفاء بعد حادثة ميناء اللؤلؤ ،أدن إل حصدول ححالدن ملموا في العيقات بين أولب
دول ارمريةيحين ،والدك بالددددبدب وجود اليير المردددددحرك ،وعملدت الواليدات المححددا
ارمريةية عل ححويل قارا أمريةا اليحينية إل منيقة نفوا حقليدية حالدددح ثر باا وحدها،
وحةون المصدددر الرميا للموارد ارولية وارالدداالددية في الصددناعات ارمريةية وبوابة
ارمن ارمريةي في الجنوب ونجحت الالددياالددة ارمريةية في االددحريل ظرو الحرب
لححقيق أهدافاا في القارا اليحينية ،إا ثبّحت وجودها وهيمنحاا علياا من ييل االدددحعمال
ارالداليب االقحصدادية والعالدةرية والالدياالدية ةافة ،وعملت عل ربي اقحصداديات معظم
الدددول بعجلددة االقحصدددددداد ارمريةي ،والددك عن يريق ربيام بمعدداهدددات القواعددد
والميارات في أي وقت حراء االحيداماا
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ثانياً :موقف األرجنتين وتشااااايلي من الحرب العاالمياة الثاانياة وانعكااسااااااتهاا على
مستقبل العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية (:)1945-1941
أدت حيورات الحرب ويردية أولبية دول أمريةا اليحينية من حيوراحاا إل أن
حمثدل حوجادات حلدك الددول والححدال مش الواليدات المححددا ارمريةيدة عبر الحصدددددريحدات
الرالمية الفردية أو المرحرةة ،وإعين االحعدادها للوقو بوجه أي عدوان يارجي وال
()27
يالري الك الحوجه عل اررجنحين وحريلي اللحين ةانحا حيمعان للح ثير النازي
ودادر مدددددبداي جيم وبحريدة الواليدات المححددا في حزيران  1940إل دول
أمريةا اليحينية الياصة لينيراي في محادثات مصممة إلحداا حعاون عالةري أوثق،
ةان عليام إنرداء إيار لحعاون عالدةري لنصد الةرا الرربي ،وأمروا ب ن يح ةدون عن
مدن الحوالددددش الاي به حلك الدول هل مالددددحعدين للحعاون في الدفا عن نصددد الةرا
الرربي وما هي المالداعدا الحي يالدحييعون حقديماا للعمليات الفعلية الحي حقوم باا قوات
الواليات المححدا ارمريةية فيما يحعلق بجماوريات أمريةا اليحينية ينبري الالدددعي إل
حوةيد ردامل عل أن ةل دولة الدححي للقوات المالدلحة للواليات المححدا ارمريةية عل
الفور ةلما أحاحت المدرورا لحنفيا عمليات الدفا عن نصد الةرا الرربي أو نيابةً عن
أيدة دولدة ،بداالدددددحيددام قواعددهدا البحريدة والجويدة والبريدة المحنداميدة( )28ةلمدا اقحمدددددت
المرورا
عبّرت ةل الدول الحي حم الحرددداور معاا ،باالدددحثناء اررجنحين ،عن االدددحعدادها
العدام للحعداون ،واحفقدت ةلادا ،بداالدددددحثنداء اررجنحين عل أن اليير عل نصدددد الةرا
الرربي ةان ةبيرا ً وفعليا ً جداً ،رفمددددت اررجنحين اقحراحات الواليات المححدا للحعاون
العالةري رناا رعرت ب ن علياا الالييرا عل دفاعات إقليم البيحا ،فقد بدأت مباحثات
ما بين الوفد ارمريةي بصدددورا منفصدددلة مش الباراوواي وارورواوواي ،اعحرمدددت
اررجنحين ،ورفض اررجنحينيون الفيورون واليموحون الديول في محادثات رؤالدداء
ارةان الحرب ما لم حةن الواليات المححدا ارمريةية مالدددحعدا للقيام باحفاقية الدددياالدددية
حرالددددم أدوارهم الياصددددة في الدفا عن نصدد د الةرا الرربي ،باالقحران مش المزايا
الالدياالدية والعالدةرية للرجنحين وعل حعاوناا ،فقد حصداعدت ويرالدة اررجنحين إل
()29
أعل مالحون بااا اليلب
من المؤةد أن الحزام الواليات المححدا بالدفا عن نصدد د الةرا الرربي برمحه
ةان انييقة جديدا في الدياالدحاا ،عل الروم من أنه قد يبع ند نحيجة يبيعية لااه الالدياالدة،
ماما قامت الواليات المححدا للدفا عن نصدددد الةرا الرربي ،فإناا من الوامدددد قد
فعلحه لحماية أمناا الويني ومصددددالحاا الياصددددة  ،ةانت ييورا الحاديد النازي هي
المالدددددؤولدة عن يلدب الواليدات المححددا رول مرا في حدارييادا الدديول في عيقدات
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عالدةرية وثيقة مش معظم الدول اربيرن لنصد الةرا الرربي عموماً ،أصدبحت الدول
()30
ارمريةية اليحينية في هاا الوقت واعية بما يةفي للحاديد النازي
حداولدت الواليدات المححددا ارمريةيدة حقويدة نفواهدا في منيقدة ارمريةيحين والدك
عن يريق دعوا زعماء أمريةا اليحينية إل عقد مؤحمرات عدّا ،وعل الددبيل الحصددر
مندا قيدام الحرب العدالميدة الثدانيدة  ،وعن يريق هداه المؤحمرات حداولدت أمريةدا حوالدددديش
نفواها االقحصادي والعالةري والدبلوماالي في أمريةا اليحينية ،وةان من مقررات هاه
المؤحمرات هو حيداد دول أمريةدا اليحينيدة في الحرب ةمدا احيدا قرار بحد الددددديا منيقدة
بحرية محايدا لمالددافة  300ميل عن الالددواحل ارمريةية ،ةما ن مؤحمر هافانا عل
حق الددول ارمريةيدة في اححيل المقدايعدات اروروبيدة الواقعدة في القالدددددم الرربي من
()31
الةرا اررمية فيما إاا حعرمت إل اححيل دول أبيرن وير أمريةية
في نادا يدة مؤحمر ريو دي جدانيرو قيعدت دول أمريةدا اليحينيدة ةلادا العيقدات
الدبلوماالدية مش قون المحور ما عدا حرديلي واررجنحين ،وأعلنت حالدش دول مناا الحرب
()32
إل جانب الواليات المححدا ارمريةية
وحيلب الحرداور ليحفار عل اإلجراءات المردحرةة المدرورية الحي من الممةن
()33
أن ححيا
()34
االدحند مردرو أدول هحلر ) (Adolf Hitlerعل الردك في مقدرا أمريةا
الرددمالية العالددةرية ،وقوحاا ال حالدداوي مش قوحي فرنالددا وبرييانيا ،ارمر الاي جعل
أمريةدا اليحينيدة محي نظر اهحمدام ألمدانيدا في النصدددد الثداني من ثيثينيدات القرن
العردرين بنو يا فيما بالحه من الجاود االقحصدادية لةالدب أالدواقاا ،وظار من جاة
أبيرن أن الدعاية النازية بالت جاودا ً ةبيرا في جماوريات أمريةا اليحينية ،والالددديّما
في البرازيدل واررجنحين وحرددددديلي وبيرو ،إا حوجدد جداليدات ألمدانيدة ةبيرا ومؤثرا ولم
حةن الدعاية والدالاما النازية بعيدا عن االنقيبات الالياالية العنيفة الحي حدثت في هاه
الددول ،فقدد ثبدت في ارحوال جميعادا أنادا مؤامرات ندازيدة ،دبرت لقلدب الحةم في هداه
()35
الدول وومعاا ححت الييرا عناصر فارية حقش ححت نفوا نازي
الديير النازيون عل العديد من محيات اإلااعة والصدح اررجنحينية بصدفحاا
والدددددامدل للالدددددليدة في العدالم الجدديدد ،وةدان هنداك العدديدد من الماداجرين ارلمدان الداين
يعيرددون في حردديلي ،فقد ةانت فالديفيا مرةزا ً ليالددحقرار ارلماني في حردديلي الحي بقت
حيادية ،إن ارددحراك دول أمريةا اليحينية في الحرب العالمية الثانية ةان عل مالددحون
الدول الفردية الحي ح ثر حاريياا الويني وومدعاا االقحصداديَّ ،
إن اليو من الحالدرب
النازي أدن إل حجمش الدول في مؤحمرات ،إلعين االهحمام المردحرك ،انمدمت إحدن
وعردددددرون دولددة في منظمددات وقددت الحرب وفي لجددان ميحلفددة بعددد عددام ،1942
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وباالدحردارا هاه اللجان حم الحيل من الردراةات الحجارية النازية في ارمريةيحين ،فحم
ولق الح مويدل الندازي لم حةن العيقدات مش بقيدة القون المحوريدة باداه الييورا أو وير
وديدة لاداه الددرجدة ،فقدد ةداندت إييداليدا بلددا ً الحينيدا ً ومرةزا ً لويمدان الةداثوليةي وةدان عددد
()36
ةبير في اررجنحين والبرازيل من أصول إييالية
فقد دعا اححاد عموم أمريةا إل االجحما  ،واجحمش وزراء يارجية الجماوريات
ارمريةيدة في العداصددددمدة البرازيليدة للمددا  28-15ةدانون الثداني  ،1942وومددددعدت
ارجازا ححددت عنوانين إجراءات المحددافظددة عل الالددددديددادا والحةددامددل اإلقليمي
للجماوريات ارمريةية ،ووالددامل حقوية حمددامناا االقحصددادي وةانت القمددية الةبيرا
الجحمدا ريو دي جدانيرو حةمن في إن ةدان يحوجدب عل الددول ارمريةيدة بصدددددورا
ميلقة اللجوء إل قيش عيقاحاا الدبلوماالدددية عل الفور مش دول المحور ،وناصدددرت
هداا المالدددددار الواليدات المححددا ودول الحلفداء اربيرن الحي احيدات مالدددددبقدا ً مثدل هداا
اإلجراء ،وح َّ
دا وفدد الواليدات المححددا ارمريةيدة أن حلدك الددول المنيريدة في حرب ال
يجوز الحعدامدل معادا ،لعد َّل الييداب ارةثر الفحدا ً للنظر في المؤحمر هو ييداب وزير
يارجية المةالدددديك الاي دعم ببيوة محقدا صدددديرة قوية لحرب فورية مش المحور من
الدول ارمريةية ةلاا الحي ال حزال مالدددحعدا للموافقة عل قرار يدعو بردددةل قايش إل
قيش العيقات الدبلوماالدية مش قون المحور والدولحان اللحان لم حةونا مالدحعدحين لقيعاا
ةانحا اررجنحين وحردددديلي اللحين قدم وفداهما صدددديرة معحدلة ال حلزم حةومحاما بحرية
()37
فورية
ةان موق الحردديليين هو ارةثر فاماً؛ رنام ةانوا قلقين فعيً من مرددةلة الدفا
عن ييام الالدددداحلي اليويل والمعرمددددة للاجوم الياباني في حال قيش العيقات مش
المحور مدا لم حوعدد فورا ً من قبدل الواليدات المححددا ارمريةيدة بالددددحدة وثيثين يدامرا
حربية وثيا والدحين مدفعا ً ممدادا ً لليامرات ،إنصدافا ً لحرديلي ومن الجدير بالاةر أن
بعد رار ةانون الثاني  1942أفادت اريبار من عبر المحيي الاادي حعاقبا ً وير مرجش
لينحصدددددارات اليدابدانيدة بعدد إالددددةدات أالددددديول الواليدات المححددا ارمريةيدة ،مش الدك
وبالمقارنة مش الجبن الحرددديلي ،لم ححردد دول أمريةا اليحينية اات ييوي الددداحلية أن
حةون عرمددة للاجوم عل نح ٍو محالددا ٍو باالصدديفا مش الواليات المححدا ارمريةية،
حح لددددددددددددو ةانت إمةانيحاا العالةرية محدددددددددددددددودا ،هؤالء بالح ةيددددددددددددد لم يةونوا
أصدقددددددددددددددداء اريام الجميلة وةان ردهم إثبات الفت للنظر عل الحعلق الصادر بمبدأ
()38
الحمامن القاري
ةددان الموق اررجنحيني محصدددددلبدا ً عدداداً؛ َّ
رن رفض حةومددة بوينا يرا
المصدادقة عل قرار يحيلب قيش العيقات الدبلوماالدية مش دول المحور ةان رديصديا ً
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إل حد بعيد مش الواليات المححدا ،ومنا بداية إنرداء اححاد عموم أمريةا ،نادرا ً ما ةانت
جماورية اررجنحين أةثر من عمدوا االدمية أو فاحرا حعوزها الحماالدة ،في اححاد الدول
ارمريةية ،لقد حميز إنردددداء الايةل ارمني في ةل ييوا حقريبا ً بي مباالا اررجنحين أو
بمعارمدحاا الصدريحة ،وفي مناالدبات عدّا ،من أجل مدمان موافقة اررجنحين الميلوبة
إلجما إلزامي ،ةان من المددروري حيفي وإمددعا مقحرحات قوية بارصددل وقاحلة
مالددحقبيً ،عيوا ً عل الك ،إناا مالدد لة حالددجيل ،فمن العديد من المعاهدات ارمنية بين
الددول ارمريةيدة ،صدددددادقدت الحةومدة اررجنحينيدة عل معداهددا واحددا فقي هي معداهددا
()39
الافيدرا الماا
من العوامدل الةثيرا والمعقددا الحي أثرت في الموق اررجنحيني ةداندت محلافدة
في عام  1942ةما في الالدنوات الالدابقة إلنرداء ةحلة من دول أمريةا اليحينية ةي حةون
مقيددا أو ةثقدل مقدابدل لنفوا الواليدات المححددا ارمريةيدة لةن ينبري اآلن إمدددددافدة عدامدل
جديد إل الدافش الحقليدي للالددددلوك اررجنحيني وهو الحوجه الموالي للنازية ،وةرددددفت
اردلدة الحوثيقيدة من اررردددددي ارلمدانيدة  ،و رؤيدة وزارا يدارجيدة الواليدات المححددا
()40
ارمريةية ب ن حةومة اررجنحين احبعت الياالة المالاعدا اإليجابية للعدو
بعد نااية جلالات مؤحمر ريو دي جانيرو في  28ةانون الثاني من عام ،1942
أعلنت حالددش دول وقوفاا بالةامل إل جانب الواليات المححدا ارمريةية في هاه الحرب
مددد دول المحور وهي ةل من ةوالددحاريةا وةوبا وجماورية الدومينيةان والالددلفادور
ووواحيمداال وهداييحي وهنددوراا ونيةداراووا وبنمدا والددول البداقيدة ةلادا قدد قيعدت
العيقات مش دول المحور ،وحبعحاا المةالددددديك بإعين الحرب في ب من عام ،1942
هاا ما فعلحه بوليفيا وةولومبيا في ب من عام  ،1943فمديً عن حرديلي الحي االدحجابت
وقدامدت بقيش عيقداحادا مش دول المحور في  29ةدانون الثداني  ،1943لم حبقَ الدددددون
()41
اررجنحين الحي لم حفعل أي ريء ،أمام هاا الححول الجديد في موق حريلي
بعد إعين حلك الدول وقيش عيقحاا مش نااية االنايار لدول المحور ،وأصددددب
االنحصدددار قاب قوالدددين أو أدن لدول الحلفاء ،الدددار في الك االحجاه موق اررجنحين
الحي أصدددددرت عل رفض قيش عيقداحادا مش المحور إالّ بعدد المدددددري الالدددديداالددددي
واالقحصدددددادي عليادا ،وحح بعدد الدك ف َّ
دإن اررجنحين رفمدددددت احبدا قيش عيقداحادا
بإجراءات قوية مددددد نرددددايات دول المحور ،الرحباي اررجنحين بالنازية والفارددددية،
والحزاماا بموقفاا ،وهو ما أدن إل مدع حنفيا الحزاماحاا مش دول اححاد جامعة الدول
()42
ارمريةية
بعد أن حيور الموق بردددةل أةثر جدية لدول أمريةا اليحينية وأياوا ييالبون
بعقد اجحما لوزراء اليارجية لحل اإلرددددةال الحاصددددل عل موق اررجنحين ،وفي
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حردددددرين ارول من عدام  ،1944قد ّدمدت اررجنحين الحمداالددد دا ً لعقدد اجحمدا عل ورار
االجحما الالدددددابق ،وير أن وزير يارجية الواليات المححدا ارمريةية رفض عقد مثل
هداا االجحمدا  ،الداي يمةن أن ححمدددددره اررجنحين ،جداء رفض اليلدب من أةثر الددول
ارمريةية اربيرن باقحراا من االجحما االالدحرداري؛ َّ
رن اررجنحين يمةن أن ححصدل
عل مثل هاا االعحرا باا من دون أن يحيلب الك مناا حرييرا ً أالددداالددديا ً لالدددياالدددحاا
الموالية لدول المحور( ،)43فمدل الجانب ارمريةي عقد االجحما الاي الديوفر فرصدة
الددانحة لدول أمريةا اليحينية لمااجمة الددياالددة الواليات المححدا الحي أعلنت أناا لم يعد
باالدحياعحاا دعم حلك الالدياالدة ،وةان بعمدام يعحقد ب ن هناك حاجة واالدعة إل أن يعقد
االجحما للنظر ليا فقي بقمدددية اررجنحين ،بل في المرددداةل المامة اربيرن إلحي قد
حواجه دول أمريةا اليحينية بصورا عامة مالحقبيً والمحمثلة في إمةانية الايمنة الالياالية
واالقحصدادية والعالدةرية من الواليات المححدا ارمريةية علياا(َّ ،)44
فإن حلك االيحيفات
لم حمنش من محاوالت الحوصددددل إل عقد المؤحمر بمبادرا من المةالدددديك المحعاونة مش
االدددددحبعداد اررجنحين منده وفي بددايدة عدام  1945رفض المةحدب الحنفيداي الححداد دول
أمريةدا عقدد اجحمدا وزراء اليدارجيدة ،وير أنده بيّن أن الددول الحي حعداوندت في المجاود
الحربي قدد احفقدت من ييل القنوات الددبلومداالدددديدة لعقدد مؤحمر في المالدددددحقبدل القريدب
لدراالددددة المردددداةل اليارمة في الحرب وبعدها ،وإن المؤحمر الماةور الددددو يعيي
()45
فرصة لممثلي الدول للنظر في اليلب الاي قدّمحه حةومة اررجنحين
عةالدددددت قرار مؤحمر ريو دي جدانيرو وجادات النظر الميحلفدة للعمددددداء
اآليرين مقابل أقل مدن محدود للحةومة اررجنحينية ولحردديلي ،وقد أالددبرت الحةحيةات
المح يرا الحي يبعت في أاهان أولبية الدول ارمريةية في مصددال مفحوحة أو محدودا
يبقا ً للمصددال ارمنية أو اإلالددحراحيجية وير بعيد عن الححالفات والحوجاات الالددياالددية،
وهو مدا انعةا عل موق اررجنحين في إوفدال حيبيق الةثير من نصدددددو قرار
المؤحمر الالدددابق اةره نفاً ،واحياا موق أوفل الةثير من النصدددو الحاالدددمة الحي
قامت علياا ححالفات نصد الةرا الرربي ،فقد الدلّي المدوء عل موق اررجنحين من
الحرب العالمية الثانية ،لحجب الممثل وير العادي للوحدا والحمددامن القاري الاي ميّز
الدددددلوك الددول اربيرن ةلادا في النظدام اإلقليمي وارمريةي حجداه مجاود الحرب ،ولمدا
وصدددددلدت الحرب العدالميدة الثدانيدة إل نادايحادا لم يةن مبددأ ارمن الجمداعي والمعوندة
المحبادلة قد أبعيد ح ةيدها بوالدداية الجماوريات ارمريةية ،بل هي ت له دامرا أوالددش في
عقددد في حرددددددابولحيبيددك
المؤحمر ارمريةي لمردددددةيت الحرب والالددددديم الدداي ب
()47
 )46(Chaultepecفي المةاليك في رباي 1945
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عقد مؤحمر الدول ارمريةية لحل مراةل الحرب والاليم في مدينة المةاليك في
ب
 21رددددباي واالددددحمر لراية  8اار  ،1945وحم حمثيل الدول ارمريةية ةلاا باالددددحثناء
اررجنحين لم يةن هاا المؤحمر واحدا ً من الالدلالدلة النظامية لمؤحمرات الدول ارمريةية
ةما لم يةن اجحماعا ً حردداوريا ً لوزراء اليارجية لقد ةان اجحماعا ً االددحثنامياً ،عقد ونظم
بد الدددددلوب ييحل نوعدا ً مدا عن ااك المحبش عدادا ً في الددعوا إل انعقداد مؤحمرات الددول
ارمريةية وهةاا أعدت ارجندا ،بدالً من صياوحاا عل يد الايمة الحاةمة الححاد الدول
ارمريةية ،من قبل الحةومة المةالددديةية عل أالددداا المرددداورات مش حةومات الدول
المدعوا لحمددور المؤحمر ،ةانت المردداةل الرميالددة ارربش الحي واجات المؤحمر هي
المحعلقدة بمقدامددددداا الحرب ،وبدالحنظيم الددولي ،والمحعلقدة بدالحعداون االقحصدددددادي مدا بعدد
()48
الحرب ،والمال لة اررجنحينية
ةانت هناك بمدددعة إجراءات ال بب َّد للمؤحمر من النظر فياا؛ َّ
رن في الك الوقت
ةداندت الحرب العدالميدة الثدانيدة في يورهدا النادامي وةدان القراران الواقعدان في هداه الفمدة
هندا جر امم الحرب ،واقحي المراةز المحبقيدة للنفوا الحيريبي للمحور ،وإن لم حثبدت
مرداةل الحرب حردير فمدول الوفود ،فمن المؤةد أنام معنيون بمرداةل الالديم بما أناا
ححعلق بالمنظومة ارمنية العالمية المقحرحة ،فقد أةد إنراء منظمة عالمية جديدا والحاجة
إل حرييرات مامدة في منظومدة الددول ارمريةيدة من أجدل أن حعمدل ةحنظيم إقليمي
()49
معحر به ممن إيار أوالش للمنظمة العالمية
لقد ةانت الدول ارمريةية الحي حمدرت مؤحمر المةالديك محلافة للحصدول عل
بعض المدددمانات ب ناا الدددو ححصدددل عل مالددداعدا من الواليات المححدا في حالة
حعرمداا إل اعحداء ويصدوصدا ً من جاة البحار ،ومما ال ردكَّ فيه أن هاا القلق نارد
عدّت
ومح ثر بصدددورا رميالدددة من المياو من االعحداء اررجنحيني والالد ديّما بعد أن ب
الحةومة اررجنحينية(يارجة عن القانون) قد اعحمدت عل أهمية إعادا الحالل ( )50وإن
الرميا اررجنحيني يوان بيرون( ( Juan Peron) )51أرددار ب ن اررجنحين الددو
حةون مالدحعدا للجوء إل الحرب إاا اقحمدت مدرورا حنفيا الدياالداحاا ،وفمديً عن الك
ةانت هنداك محدادثة قوميدة وينيدة حول إعادا حوحيدد اررامدددددي الحي ردددددةلدت اررض
القديمة الحي ةان يحةماا نامب ملك إالددددبانيا واالددددماا البيحا ) ، (Laplataوعل أية
حدال ةدان هنداك ميداو في ارجزاء اربيرن من القدارا ،فحلدك الميداو نداحجدة من أن
الحالدل المحزايد الحي ح ب ّ
عزز بواالدية المالداعدا ةجزء من الدياالدة الدفا عن نصد الةرا
الرربي والحي ال بب َّد أن حقود إل محاوالت من قبل بعض دول أمريةا اليحينية لحالددددوية
ييفدات قدديمدة وإرددددبدا يموحدات أرمدددديدة وإن القرارات الادادفدة إل حوالددددديش وعد
المالدداعدا المحبادلة الحي حم احيااها في مؤحمرات الددابقة لمواجاة االعحداء الاي حقوم به
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أي دولة أمريةية مدد دولة أمريةية أبيرن ،ولقد حجالدّ د هاا في قانون حردابولحيبيك وإن
أفعال االعحداء قد حم حعريفاا بصدددورا عامة عل أناا أي هجوم مدددد الددديادا أو عدم
انحااك اررض أو مدد الديادا أو االالدحقيل الالدياالدي لدولة أمريةية وبصدورا ياصدة،
وإن الددول الحي وقعدت عل هداا القدانون احفقدت عل االجحمدا معدا ً للحرددددداور حول
اإلجراءات مدددددد الدولة المعحددية ،وقد حم االحفدار بين الدول ارمريةيدة إل عقدد معداهددا
()52
بعد الحرب لجعل هاه االلحزامات ييل وقت الحرب داممية
بعدد العنداد اليويل من قبدل اررجنحين ،وعنددما ردددددارفت الحرب العدالميدة الثدانية
عل النادايدة ،أعلندت اررجنحين قيش عيقداحادا مش دول المحور عدام  ،1944وبعدد عدام
أعلنت الحرب علياا ،إل جانب الواليات المححدا ارمريةية والك في الالابش والعررين
من اار من عدام  ،1945وفي هداا العدام الددددجدل إجمدا في إعين الحرب مدددددد دول
()53
المحور من الدول المحبقية من قارا أمريةا
وفدددددددددددددددددددددددددي الحاالش نيالان 1945حم االعحرا بحةومة فاريل )(Farrell
فقد اعحرفت باا من قبل الواليددددددددددددددددددددددددات المححدا ارمريةية
اررجنحينية
)
54
(
ب
والحةوم د د د دددات ارمريةية اريرن  ،وبوموا َّ
فإن وزير يارجية الواليات المححدا
ارمريةية أدوارد أر الددددحيحنيوا( (Edward R. Statenius) )55قد أعي وعدا ً
لممثل اررجنحين ب ن حةومة الواليات المححدا الدددو حالدددحعمل ح ثيرها لمدددمان قبول
بيده في ارمم المححدا ،وبااا حصدددب اررجنحين قادرا عل إردددرال مةانة في المنظمة
العددالميددة ييل هدداه المددداَّ ،
وإن الجماوريددات ارمريةيددة اربيرن يمةن القول بد نام
أعماء في ارمم المححدا وعل هاا ارالاا فإناا االحلمت دعوات للحمور في مؤحمر
الدان فرانالديالدةو عام  ،1945وإن مالد لة العمدوية الحمايدية في المنظمة العالمية للمم
المححدا الدبق وإن ةانت مومدوعا ً لمالداومة صدعبة عل أعل مالدحون ،وإن المالد لة قد
حم يرحادا رول مرا ييل محدادثدات مؤحمر دومبدارحون أوةا((Dumbarton )56
) Oaksعام  1944وةانت الواليات المححدا حروب في رمول الدول الحي اححدت في
وقت الحرب وثمانية دول مرحبية والحي لم حعلن الحرب مددد المحور ولةناا الدداعدت
في المجاود الحربي للحلفداء وهداه الددول الثمدانيدة ةداندت منادا الددددحدة دول من أمريةدا
اليحينية ،و يالددلندا ومصددر ،وةان االححاد الالددوفيحي قد اعحرض عل قبولام في ارمم
المححدا ،وةالك يالب االححاد الالددوفيحي بحمثيل منفصددل لةل جماورية من جماوريات
الالددددحة عرددددر(االححاد الالددددوفيحي) ،وإن حةومة الواليات المححدا ارمريةية ةانت في
موق محر رناا الددددبق وأن قامت بعدم الحرددددجيش بصددددفة الجماوريات ارمريةية
اليحينية من القيام بإعين الحرب مدد المحور(َّ )57
فإن مالد لة العمدوية الحمايدية قد حم
يرحادا للمرا الثدانيدة من قبدل القون الثيثدة الةبرن ،وعل الروم من أن رميا االححداد
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الالدوفيحي قد أعرب عن بعض وجاات النظر الحادا جدا ً حول دور الدول الصدريرا في
العدالم ،لةن روزفلدت نج في الحصدددددول عل موافقحده بد ن جميش الددول المعنيدة بدارمر
الحي أعلندت الحرب في ارول من اار  1945يجب حوجيه دعوا لاا لحمدددددور مؤحمر
الدان فرانالديالدةو في حزيران  1945والاي الدو يقوم بةحابة ميثار لمنظمة أمنية بعد
الحرب( ،)58ولقد اعحقد جوزي الددحالين( (Joseph Stalin) )59ب َّن الدول الصددريرا
يجب أن ينظر لاا ،ولةن يجب عدم االالددحما لاا وهاا ينيبق عل اررجنحين وبعض
الدول بصدورا ياصدة ،وةان الدحالين يروب في عرقلة قوا حصدويت هاه الجماوريات
بالدبب حقيقة أنه ةان يبنظر لاا عل أناا مجرد دول حابعة والحي الدو حقوم بالحصدويت
بما ينالدددجم مش روبات الواليات المححدا ارمريةية ،وفمددديً عن الك َّ
فإن جماوريات
أمريةا اليحينية ةدول منفصددلة َّ
فإن أةثرها ليا لاا أية رددعبية بالنالددبة لرميا االححاد
الالدوفيحي وإن حةومات حلك الدول بصدورا عامة ححمل مرداعر ممدادا برددا ليححاد
الالددوفيحي ولاا ميول ممددادا للردديوعية ،بل إن أولبية هاه الجماوريات ليا لاا حح
عيقات دبلوماالدددية مش االححاد الالدددوفيحي ،عل الروم من أن في المدا من (حردددرين
ارول  1942وحح نااية عام َّ ،)1944
فإن الددددبعة دول فقي من دول أمريةا اليحينية
قدد اعحرفدت بحةومدة االححداد الالدددددوفيحي ووافقدت عل حبدادل الممثلين معادا ،وهي الددول
اآلحية (ةوبا ،المةالدديك ،أورووواي ،ةولومبيا ،ةوالددحاريةا ،حردديلي ،نيةاراووا) وإن
حندازل الددددحدالين حول المعنيدة الحي أعلندت الحرب في ارول من اار يجدب حوجيده دعوا
()60
لاا باليبش هو حنازل ال يرمل اررجنحين
وعندما يرا الؤال بيصو مةانة اررجنحين ،أجاب روزفلت ب َّن اررجنحين
وبومددوا ليا من العدل أن يةون لاا حق الحصددول عل دعوا للحمددور في مؤحمر
َّ
وإن اررجنحين لم حةن من الدول الحي اححدت
الدان فرانالديالدةو ولقد حمت مناقردة الك
في وقت الحرب وةالك لم حةن من الدول المرحبية الحي الددداعدت في المجاود الحربي
للحلفداء( ،)61وفي بددايدة مؤحمر يداليدا( ،)62ف َّ
دإن الددددحدالين أعرب عن رأيده بد ن اررجنحين
يجب معاقبحاا بالدددبب عدم حعاوناا مش الحلفاء وأمدددا ب َّن اررجنحين لو ةان موقعاا
قرب االححاد الالددوفيحي فإنه الددو يفرض عليه العقوبات ،وإن روزفلت وحرددررددل قد
وافقا عل دعم يلب االححاد الالددوفيحي بالحصددول عل عمددوية منفصددلة لجماورية
أوةرانيا الالدوفيحية وجماورية بييروالديا (روالديا البيمداء) الالدوفيحية عل أن يحم يرا
()63
هاه الميالبة في المؤحمر القادم
فقدد جداء اإلجراء اررجنحيني بعدد أربعدة أالدددددابيش حقريبدا ً من الموعدد اريير في
اار ،ولداا لم ححصدددددل حلدك الددولدة عل حق المردددددارةدة الفوريدة في مؤحمر الدددددان
فرانالدددديالددددةو ،بل ةان علياا انحظار موافقة االححاد الالددددوفيحي ،وقد أرفقت قمددددية

 | 418العدد الثالا والعررون

موقف األرجنتين وتشيلي من الحرب العالمية الثانية وأثرها على العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية

اررجنحين بقمددية عمددوية جماوريات االححاد الالددوفيحي في المنظمة الجديدا ،وحين
علم ارمريةيون اليحينيون بدالحعادد الداي منحده الرميا روزفلدت لالددددحدالين في مؤحمر
ياليا من أجل قبول روالدديا البيمدداء وأوةرانيا في العمددوية ،أصددروا عل ربي قبول
()64
اررجنحين بحلك الصفقة
لقد حم الحرلب عل اعحراض االححاد الالددوفيحي القوي إزاء عمددوية اررجنحين
في النااية بعد رمددددوب الجانب الالددددوفيحي للمددددري ارمريةي الاي مارالدددده وزير
()65
اليارجية الحيالحنيوا
وبالك حةون القمددية اررجنحينية قد انحات وبعد مدا قصدديرا بات وامددحا ً أن
إاعان اررجنحين ةان الدددلوةا ً انحاازياً ،إا إناا ةانت حححين االدددحثمار فر انحصدددار
المحور ،ولةناا عندما يمالدددت من الك أاعنت لردددروي الحلفاء الاين حقودهم الواليات
المححددا ارمريةيدة وجد ّل دول أمريةدا اليحينيدة الداين يالددددديرون في رةدابادا وبعدد قبولادا
عمددوا في االمم المححدا  ،لم حرير المجموعة العالددةرية الحاةمة في اررجنحين أي نية
في القيام بالمزيد من اإلجراءات الالدددياالدددية المناالدددبة عدا ما ةان مدددروريا ً أو مثيرا ً
()66
للقلق
ويمةن القول عل ما حقدم ،بيصدددو موق اررجنحين وحرددديلي في الحرب
العالمية الثانية ب َّن حردديلي االددحجابت بوقت مبةر من ديولاا الحرب العالمية الثانية عن
اررجنحين وظلت ارييرا حمايل وحلعب بصدددورا انحاازية في موقفاا وبعد المدددروي
أصددبحت الصددورا وامددحة في عدم قدرا المحور عل ححقيق االنحصددارات وبالحوقيش
عل وثيقة االالددددحالدددديم لليابان ،انحات الحرب العالمية الثانية بانحصددددار دول الحلفاء
وهزيمة دور المحور ،بعد أن االحمرت قرابة الحة أعوام من اندالعاا
وهةاا ومدددعت الحرب العالمية الثانية أوزارها وبرزت باور الردددك واليو
والحقددد من جددديددد وبدددأت ححفجر الحميت الدددعدداميددة والمؤحمرات وروا الالدددددييرا
واالالدحعمار مالدحادفة الردعوب المدعيفة ،وهاه اآلثار ارييقية البردعة ال حقل ردراالدة
عن حلك اآلثار المادية الحي أحدثحاا حلك الحرب من دمار ويراب وظلم
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الخاتمااة
ةندا نحنداول موق اررجنحين وحرددددديلي من الحرب العدالميدة الثدانيدة وأثرهدا عل
العيقات مش الواليات المححدا ارمريةية ،وحوصلنا إل أهم االالحنحاجات اآلحية
عندما نردددبت الحرب العالمية الثانية ،ويرددديةً من امحداد الدددعيرها إل منيقة
نصدددد الةرا الرربي ،وهداا دعدا جميش حلدك الددول في ارمريةيحين إل عقدد
مام
اجحما في بنما لوزراء يارحية حلك الدول ،وحوصلوا إل إصدار حصري ٍ ٍ
في الثاني من حردددرين ارول الدددنة  ،1939أرددداروا فيه إل عملية حمدددامن
الردددددعوب ارمريةيدة وإمةدانيدة حيدادهدا وأن لام الحق في إقدامدة منيقدة معزولدة
يالددودها الدديم واالددحقرار حمحد إل مالددافة أةثر من ثيثمامة ميل من الالددواحل
ارمريةية ،وفي دايل هاه المنيقة صدددال المندوبون حصدددريحا ً رددداميً بردد ن
الحياد ارمريةي ون عل عدم الالددماا باالددحعمال أي أرض أمريةية ةقواعد
للعمليات الحربية ،ونلحظ أن موق اررجنحين وحرديلي في بداية ارمر ةان مش
الحياد في هاه الحرب
ونحيجة الظرو ومعييات الحرب والبدايات ارول من الدنوات الحرب ةانت
بصدال دول المحور والالديّما امحداد الالدييرا ارلمانية عل بعض المنايق في
أوربا ،جاء مؤحمر هافانا عام  1943والاي ير بمقررات وع َّد أن أي اعحداء
مددد أية دولة أمريةية موجاا ً مددد الجميش ،إالّ أن الموق ارمريةي بدأ يحرير
نحيجة حصدداعد العدوان الاي رددنحه اليابان مددد الواليات المححدا وعل أثرها
حباينت المواق للدول والالديّما للرجنحين وحرديلي وبعض الدول ،ولم ح يا حلك
الدول الموق من حلك المربة الموجاة مد الواليات المححدا ارمريةية
وفي إبان عام  1942حم إنراء ما يالم بلجنة الدفا المرحرك ارمريةي ،وهو
جااز عالددةري واالددحردداري ،لحنالدديق الييي الدفاعية المرددحرةة لحلك الدول،
احيا من وارنين مقرا ً له ،ونلحظ أنه لم حالحجب اررجنحين وحريلي
 يرأت حرييرات في الموق الحرددددديلي والدك مندا  29ةدانون الثداني  1943الحيبادرت لقيش عيقاحاا مش دول المحور ،والحي ةانت ححح بيريحاا من العدوان
الياباني لةوناا قريبة من الدددداحل المحيي الاادو ويرددددةل ييرا ً ةبيراً ،ولةن
بعض المددددري من حلك الدول ومددددمان حعادات الواليات المححدا ارمريةية
وحقدم المالداعدا في الالديا والحماية الحي ردملت حلك الدول في الدفا عن هاه
المنيقة
بعد ح ةد الدول من انايار دول المحور وانحصددار الحلفاء الددار في الك االحجاه
موق اررجنحين الحي أصدددددرت عل رفض قيش عيقداحادا مش دول المحور،
ولةن في اريدام ارييرا بددأت حريّر في موقفادا حجداه الحرب وفي  27اار من
عدام  1945حم إعين الحرب عل دول المحور ،وباداا الموق بددأت الواليدات
المححددا والددول ارمريةيدة اربيرن من حرير موقفادا حجداه اررجنحين ،وأيدات
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-

الواليات المححدا حعمل عل أن حجعل من اررجنحين عمدددوا ً في ارمم المححدا
المنظمدة الجدديددا الحي نردددد ت نحيجدة نادايدة الحرب العدالميدة الثدانيدة وقدد أبرفقدت
قمددية اررجنحين بقمددية العمددوية لدول االححاد الالددوفيحي في حلك المنظمة
الجدديددا ،حين عر ارمريةيون بدالحعادد الداي قيعده روزفلدت لالدددددحدالين في
مؤحمر ياليا من أجل قبول بعض الدول الحي ةانت يدعماا االححاد الالدددوفيحي،
وأصروا عل ربي قبول اررجنحين بحلك الصفقة
وباداه المواق المحبدايندة االدددددحيداعدت الواليدات المححددا ارمريةيدة أن حمدددددمن
المنيقدة الحي حعد ّدهدا هي حددودهدا للمن القومي وحداولدت إبعداد القون اليدارجيدة
الحي حعدّها ييرا ً علياا ،وأصددبحت الواليات المححدا ارمريةية حيور عيقات
مش حردديلي واررجنحين حرصددا ً مناا عل عدم حالددرب اريديولوجيات اربيرن
إل هاه المنيقة
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موقف األرجنتين وتشيلي من الحرب العالمية الثانية وأثرها على العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية
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