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المستخلص
، من المواضيع المهمة في حقل الدراسات التاريخية،1921-1913 يُعد موضوع العالقات االمريكية – البرازيلية
ومرجع هذه االهمية يعود إلى المتغيرات في سياسة للواليات المتحدة االمريكية تجاه دول امريكا الالتينية والسيما
) الذي حرص على استمالتها باعتبارها البوابة1921-1913( البرازيل خالل رئاسة توماس وودرو ويلسون
السياسية واالقتصادية للواليات المتحدة في امريكا الالتينية بعد الفتور الذي شهدته العالقات بين البلدين خالل
تطورا على جانب كبير من االهمية بد ًء
 فشهدت العالقات الثنائية خالل رئاسة ويلسون،رئاسة وليم هوارد تافت
ً
مرور ا بمشاركة البرازيل في الحرب العالمية االولى بتشجيع من الواليات المتحدة
من التمثيل الدبلوماسي المتبادل
ً
.االمريكية انتها ًء بالعالقات االقتصادية المتميزة بين الجانبين
:  العالقات، امريكا، البرازيل: الكلمات المفتاحية

Abstract
The subject of American-Brazilian relations from 1913-1921 is one of the important
topics in the field of historical studies. The reference to this importance is return to the
changes in the policy of the United States of America towards Latin American
countries, especially Brazil, during the presidency of Thomas Woodrow Wilson (19131921). Who was keen to induce it as the political and economic gate to the United
States in Latin America after the coolness in the relations between the two countries
during the presidency of William Howard Taft. The bilateral relations during Wilson's
presidency witnessed a development of great importance, starting from mutual
diplomatic representation through Brazil's participation in the First World War with
the encouragement of the United States of America, ending with the distinguished
economic relations between the two sides.
Key Words: America, Brazil, relations.
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المقدمة
اكتسبتالعالقاتاألمريكيةالب ارزيليةخاللالمدة،9199-9191أهميةكبيرةومرجع
هذهاألهميةيعودبشكلأساسيإلىالمتغيراتفيسياسةالوالياتالمتحدةاألمريكية

تجاهأمريكاالالتينيةخاللرئاسةتوماسوودروويلسون،9199-9191 إذحرص

ويلسون على استمالة الب ارزيل إلى جانب الواليات المتحدة األمريكية باعتبارها بوابة

الوالياتالمتحدةاألمريكيةالسياسيةواالقتصاديةفيأمريكاالالتينية ،وتصحيحمسار
العالقاتبينالبلدينبعدالفتورالذيشهدتهالعالقاتبينالجانبينابانحكمالرئيس
وليمهواردتافت ،9191-9191فشهدتالعالقاتبينالبلدينخاللرئاسةويلسون

ابتداء من التمثيل الدبلوماسي المتبادل بين
تطورات على جانب كبير من أهمية  ً

البلدين ،مروًار بمشاركة الب ارزيل في  الحرب العالمية األولى بتشجيع من الواليات
المتحدة،انتهاءبالعالقاتاالقتصاديةالمتميزةبينالجانين

قسمت الدراسة إلى مقدمة ،واربع محاور وخاتمه ،تضمن المحور األول العالقات
ق
االمريكية  -الب ارزيلية منذ اواخر القرن التاسع عشر حتى عام  ،9191وتطر 
المحور الثاني إلى العالقات االمريكية – الب ارزيلية  ،9191-9191وسلط المحور

الثالث الضوء على العالقاتاالمريكية – الب ارزيلية  ،9199-9191واختتم المحور

الرابعبـالعالقاتاالقتصاديةاالمريكيةالب ارزيلية.9199-9191

اعتمدالباحثفياعدادالبحثعلىالعديدمنالمصادروالمراجعيأتيفيمقدمتها

وثائقدبلوماسيةتتعلقبموقفالب ارزيلفيمايتعلقبالحرباألوروبية9191-9191

) T.B.G.B) The Brazilian Green Booked: diplomatic Documents
Relating to Brazil's Attitude With Regard to The European War
)1914- 1917, New York, 1918وعلىالعديدمنالكتبباللغةاالنجليزيةيأتي
في مقدمتها Britta H. Crandall, the misunderstood history of U.S.-

 Brazilian relations, UK,2011والعديد من الرسائل واالبحاث االكاديمية
والموسوعاتوالتيثبتتفينهايةالبحث.
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المحور االول
العالقات االمريكية  -البرازيلية منذ اواخر القرن التاسع عشر حتى عام
9191

وصفت العالقات االمريكية – الب ارزيلية حتى العقد االخير من القرن التاسع عشر
بانهاعالقاتغيرمستقرةبسبباالوضاعالدوليةآنذاك،ومنافسةبريطانياواسبانيا

طا
للواليات المتحدة االمريكية  ،إال أن العالقات االمريكية  -الب ارزيلية اكتسبت نم ً

مغاير في العقد االخير من القرن التاسع عشر عندما بدأت الطبقة الحاكمة والقوى
ًا

الجماهيرية في الب ارزيل تنظر إلى التجربة السياسية في أمريكا الشمالية فيما يخص
العمليةالديمقراطيةوحكومتهاالمؤسساتيةكمصدرإلهاملها ،وفيالوقتذاته قامت

الواليات المتحدة األمريكية بالتقرب من الب ارزيل عن طريق عالقاتها السياسية من

جانب ،وفتحأسواقهاأمامالقهوةالب ارزيليةمنجانبآخرفادى كلذلكإلىتوثيق
عرىالتقارببينالبلدين(.)9

أنأهميةالب ارزيلبالنسبةللوالياتالمتحدةاألمريكيةنابعةمناعتبارات عديدةأهمها
أنالب ارزيلتمثلاكبربلدانأمريكاالالتينيةمنحيثالمساحةوعددالسكان ،منثم

أنالب ارزيلتعدالقاعدةالرئيسيةلتحكمالوالياتالمتحدةاألمريكيةفي النصفالغربي

منالقارةاألمريكية ،اما الب ارزيلفقدكانتتسعى منوراتقاربهامعالوالياتالمتحدة

األمريكية أن يكون لها القول الفصل في أمريكا الالتينية ،كما ان اهتمام الب ارزيل
بتمتين العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية نابعة من اعتبارات استراتيجية الن

الب ارزيل كانت دائما تشعر بأنها مهددة من جارتها القوية األرجنتين  وتقاربها مع
الوالياتالمتحدةسيسهمفيتبديدهذاتهديدبشكلنهائي(.)9

 اتبعت الب ارزيلسياسيةوديةتجاهالوالياتالمتحدةاألمريكيةخاللالحرباالسبانية
 -األمريكية عام  ،9111فسمحت للسفن األمريكية بالتزود بالوقود من الموانئ

الب ارزيلية وجعلت الب ارزيل موانئها مفتوحة أمام القوات العسكرية للواليات المتحدة

األمريكيةفاسهمهذااألمرفيتقويةعرىصداقةبينالبلدين(.)1
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 اتخذتالعالقاتالب ارزيلية-األمريكيةفيبدايةالقرنالعشرينمنحىاخربعدتسلم
خوسيه ماريا دي سيلفا  بارانهوس بارون ريو برانكو ( José Maria da Silva

 ،)1()Paranhos, the Baron of Rio Brancoو ازرةالخارجية عام  ،9199فقد

كان ريو برانكو يتمتع بالحنكة السياسية بمكانإلدارة عالقاتالب ارزيلالخارجية فقد
اومتطلعا وخيرمنيمثلالرجل
ً
وكانمثقف
كانيجيدتحدثاللغة اإلنجليزيةبطالقة ،
ً

مغير بذلك الصورة النمطية التقليدية عن الرجل الالتيني
ًا
األمريكي الالتيني المتعلم

لدياألمريكيين والموصوفبالكسلوالجهل .كانمنأولوياتبرانكوتقويةالعالقات
الخارجية مع الواليات المتحدة األمريكية  ،ورأى وجوب أقامت عالقات سياسية

واقتصادية معها فقوبلت هذه التغيرات بالترحاب من الجانب األمريكي ،ومع ترحاب
الوالياتالمتحدةبدأتمالمحالعالقةتتضحبشكلاكبرالسيما منالجانبالب ارزيلي

حماساواضحاعلىديمومةالعالقةوالحفاظعليها(.)5
الذيابدى ً

واصلت الب ارزيلتقويةعالقاتهابالوالياتالمتحدةمنخاللرفعمستوىتمثيلها في

الواليات المتحدة من خالل تعيين جواكيم نابوكو ( ،)6()Joaquim Nabucoسفيرا

لهافيواشنطن،وخاللالمدة9195،9199-لجأنابوكوإلىانشاءوتقويةعالقاته
الشخصيةمعشخصياترفيعةالمستوىفيالكونغرسفتمكنمننقلالب ارزيلمستوى
مميزمنالعالقاتالدبلوماسيةمعالوالياتالمتحدةاالمريكية(.)1

فيبدايةاستالمهلمهاممنصبهعام،9195كانشغلنابوكوالشاغلوهدفهاالسمى
هيالكيفيةالتييتمكنمنخاللهاتغييرسياسةالوالياتالمتحدةاالمريكيةونظرتها
ألمريكاالالتينيةعامةوالب ارزيلبشكلخاص،بسببالنظرةالسلبيةالتيكانينظر

بهااالمريكيينوعلىرأسهمثيودورروزفلت(،)1()Theodore Rooseveltإلىدول
امريكاالالتينيةبانهاتكنالكرهوالعداوةللوالياتالمتحدةاالمريكيةبسببالفقروالجهل
الذي كانت تعيشها امريكا الالتينية ،وجاءت النظرة االمريكية لهذه الدول بسبب

الحكومات االقطاعية والرجعية آنذاك فوزير الدولة إليهو روت (،)1((Elihu Root
كتبإلىعضوالكونغرسبيلتيلمان ( )Bill Tillmanفيالثالثعشرمنايل ول
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عام  ،9195قائالً  ":إن سكان امريكا الجنوبية يكرهوننا النهم يظنون إننا
نستغلهم ...انا اعتقد إنه من الضروري للواليات المتحدة االمريكية على اقامة
العالقات الطيبة معهم وافضل طريقة لفعل ذلك هو ان نعاملهم باحترام "(.)99

جاءت المساعي الجدية من قبل الواليات المتحدة األمريكية في توثيق عالقاتها
بالب ارزيلعام،9195عندماقامتفيالعاشرمنكانونالثانيمنالعامنفسه،بفتح

السفارة األمريكية في الب ارزيل في وقت كانت فيه الواليات المتحدة األمريكية تمتلك

سبعسفارات فيالعالم ،وهذاان دلعلىشيءفإنمايدلعلىمدىأهميةالب ارزيل
فيتوجهاتالسياسةاألمريكيةفادىهذاالنوعمنالتقاربإلىنشوءتقاربكبيرمن

الناحيتينالسياسيةواالقتصاديةعادبالمنفعةلكالالبلدين(.)99

كانت واشنطن تدرك أهمية وتأثير للب ارزيل في المنطقة فلم يكن هنالك أي دليل
رسميعلىأنالوالياتالمتحدةقداستخفتأوقللت منشانالب ارزيلاوقوتهافي

المنطقة بل إن الواليات المتحدة برئاسة ثيودورروزفلت كانت داعمةللب ارزيل بشكل
كبيرعلىالعكسمندولأمريكاالالتينيةالتيكانتأصغرحجماواكثرتصارًعا

وصراعا ،ويعود السبب في ذلك إلى رغبة روزفلت بان تكون الب ارزيل قويه ألجل
حمايةمصالح الوالياتالمتحدةاالمريكيةفيالمنطقةمن جهة ولتحفظ الب ارزيلذلك

الجميلللوالياتالمتحدةمنجهةأخرى ،وفيالوقتذاتهالتزمتالب ارزيلبعالقاتها
المتوازنةمعجيرانها ويتبينذلكبقول ريوبرانكوبأنهاليجبأنيحجبالتحالف

الب ارزيليمعالوالياتالمتحدةأمريكيةالتحالفاتاألخرىللب ارزيلفيالمنطقةوالسيما
معاألرجنتينوتشيلي(.)99

 أبحر إليهوروتإلىريو دي جانيرو فياب عام  ،9196ألجل حضورمؤتمر
الدولاألمريكيةالثالث ،وهذه المرةاألولىالتييغادرفيهاوزيردولةخارجالواليات

المتحدة ، ولمتكنهذهالمالحظةخافيةعنالب ارزيليينفقداستقبلوه فيموكبملكي،
وتركتالكلماتاالفتتاحيةفيالمؤتمراث ًار بليغاأصبحتفيمابعدعالمةفارقةفي

الً
سياسةالوالياتالمتحدةفيالمنطقةباسرها(،)91إذأنإليهوروتافتتحالمؤتمرقائ 
":نحن نتمنى االنتصار والتقدم ألولئك الذين يرغبون بالسالم ...بالنسبة لنا
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انتصارهم هو انتصارنا وحدودهم هي حدودنا  ...نسعى إلى االستقالل والمساواة في
الحقوق األصغر وأضعف بلد في بلدان أمريكا كأنها اكبر إمبراطورية  ...نحن ال
ندعي أو نرغب في منح اي حق او أفضلية أو حتى سلطة ألي أحد ما لم نكن
مؤمنين بقدرته واحقيته ...نحن نتمنى أن نضاعف الجهود والطريقة الفضلى لفعل
ذلك ليس عن طريق تعطيل مصالح اآلخرين واالستفادة من تدميرهم بل عن طريق
مساعدة أصدقائنا وحلفاؤنا" .انزيارةإليهوروتواعالنهحولالمساواةقدازالأي
يرالسفارة األمريكيةفيروديجانيرو

شكلدى الب ارزيلييننحوجيرانهموجاءفيتقر

مايلي  ":إن زيارة إليهو روت إلى البرازيل وموقفه تجاه الحكومة والشعب في تلك
الجمهورية يعد حدثًا ثوريًا في تاريخ الواليات المتحدة لذلك نحن نعول كثيرا على
مستقبلنا مع هذه الدول بدال من الماضي الذي يوصف بالمؤلم إن جاز التعبير"(.)91

من جانبها دعمت الب ارزيل بشكل دائم فكرة الوحدة بين االمريكيتين (الجامعة

االمريكية)،فقدكانت ترغب بشدةلتحقيق ذلكالهدف علىعكسبقية دول امريكا
سلبيا من هذه االفكار الوحدوية ،وأكدت الب ارزيل إن
موقفا
الالتينية التي اتخذت
ً
ً
دوافعهامنوراءذلكهوالوقوفبوجهالدولاالوربيةوالدفاععنمصالحها(.)95

كما ابدت الب ارزيل دعمها لسياسة روزفلت أيديلوجية العصا الغليظة( Big Stick

 )ideologyعام،9191والتيتقضيبتدخلالوالياتالمتحدةاألمريكيةفيشؤون

الدولالتيتعجزعندفعديونها ،وقدطبقتهذهالسياسةفيكوباوكانتالب ارزيل
الوحيدة من بين دول أمريكا الالتينية مؤيد لهذه السياسة؛ ألنها رات أن هذا القرار

يسريعلىالدولالالتينيةالصغيرةفقطوليسعلىدولةكبيرةمثلالب ارزيل ،وكان

توقعاتالساسة الب ارزيليين فيمحلها ،إذ أنروزفلتووزيره إليهوروتو نابوكو قاما
بتبادل الرسائل وبين إليهو روت في مجملها أهمية أن تكون الب ارزيل هي القائد في

أمريكا الجنوبية (نصف الكرةالغربي) وأن ذلك سيصبفي صالح الواليات المتحدة
يكا ال غنى عنه بالنسبة للواليات
األمريكية ،
واكد إليهو روت أن الب ارزيل أصبح شر ً

المتحدةاألمريكية(.)96

أنهدفالب ارزيلللوصولاليعالقةمتكافئةومساويةمعالوالياتالمتحدةلمتتكلل
بالنجاح،فليسهنالكمنشكبانإدارةروزفلتوخصوصاوزيرهإليهوروتقداوليا
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سياسةغيرمسبوقةواهتمامكبيرللب ارزيلوهذاويعودسببهذااالهتمامإلىعاملين
رئيسيين هما :إن كال البلدين كنا مهتمين بمبدأ  مونرو والوحدة األمريكية وعلى
مستوىعالوكذلكالسياسيينمنكال الجانبينمهتمينبهذاالمشروع ،وفيالنهاية

هذهالعالقةكانتاالهمإلىالب ارزيلمنهاإلىالوالياتالمتحدةاألمريكيةلذلكعندما

غادرريوبرانكوو إليهوروتالمشهدالسياسيتوقفأيتقدمأوتطورفيصعيد

العالقاتبينالبلدينوبعدعام،9191عندمااستبدل روزفلتو إليهوروتبويليام

هواردتافت(،)91()William Howard Taft وفيالندرسينوكس( Philander C.

 )Knox( ،)91تغيرت سياسة روزفلت (أيديلوجية العصا الغليظة) إلى ما يعرف
بدبلوماسيةالدوالر()Dollar diplomacyالتييقصدبهاأنشاءاستثماراتكبيرةفي
تلك الدول إضافة إلى فتح سوق تجارية لتصريف بضاعتها وجعل تلك الدول

استهالكية بالدرجة األولى ،بينما كان ال يزال الدور السياسي للواليات المتحدة في
توسعا
بدايةتطورالنموبعدعام،9191لكنالمرحلةالتيسبقت هذهالسنةشهدت  ً

على نطاق دولي وليس جيرانها فقط بل إلى دول أخرى ،فنجد أن سياسة روزفلت
الخارجية كانت مقتصرة على تثبيت دور الواليات المتحدة في المنطقة لتشمل بنما
وكوباواستمرهذهالوضعحتىاالنتخابات ومجيءالرئيسويليامهواردتافتعندها
تغيرت سياسة الواليات المتحدة بشكل كبير وأصبحت الب ارزيل أقل أهمية بالنسبة

للواليات المتحدة فاتخذت الب ارزيل نتيجة لذلك سياسة إعادة التفكير في العالقات
وشكلهامعالوالياتالمتحدةاألمريكية(.)91

المحور الثاني
العالقات االمريكية – البرازيلية 9191-9191

كانت سياسة الرئيس وودرو ويلسون( )Woodrow Wilson( ،)99تمارس تأثيرا
نسبياعلىمسارالعالقاتبيناألمريكيتينعلىنحومتبادل،وحسبطبيعتهوخلفيته

كان لويلسون اهتمام قليل في السياسة الخارجية ،إذا كان من اولوياته عند تسلمه

الحكمعام،9191سنالقوانيناالصالحية المعروفة بالحريةالجديدةومعذلكأكد
ويلسون بصورةعلنيةتغيرالسياسةالخارجيةالعدوانيةالمرتبطةبأسالفه الجمهوريين،
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وقالأنالوالياتالمتحدةاألمريكيةتنشد عالقاتجيدةمعأمريكاالالتينية(،)99ومما
دفعه لالهتمامبالسياسةالخارجيةوتحديدااتجاهأمريكاالالتينيةبشكلعاموالب ارزيل
بشكلخاصمحاولةبعضالساسة الب ارزيليينالتقربإلىألمانياوالتعاملمعأوروبا

الغربيةعلىحسابالعالقاتمعالوالياتالمتحدةاألمريكية وكانعلىراسهموزير

الخارجيةالب ارزيليلورامولر(،)99()Lauro Müllerالذيكانيفتقدإلىالخبرةالتي
كان يتحلى بها ريو برانكو مما دفع الرئيس األمريكي ويلسون إلى تجديد سياسة

الواليات المتحدة تجاه أمريكاالالتينية ،فقامبشجب سياسة الدوالر لسلفهتافت وقال

فيإحدىخطاباته":واحد من أهم أولويات إدارتنا الجديدة توثيق صداقتنا مع تلك
الدول التي تستحق الثقة في وسط وجنوب أمريكا الجنوبية وألجل الحفاظ على
مصداقيتنا وعلى اهتمامنا لوالئك الذين يضعون ثقتهم فينا من القارتين"(.)91

تبنت حكومة  ويلسون خطة طموحة ألجل التكامل السياسي واالقتصادي مع أمريكا

الالتينية ،وتركزاهتمامإدارةالرئيسويلسون علىالب ارزيلواألرجنتينوتشيليكونها

وتأثير في أمريكا الالتينية ،إذا كانت العالقات الوثيقة موجودة
سكانا  ًا
ً
األمم األكثر
بالفعل في تعامالت الواليات المتحدة األمريكية مع الب ارزيل العالقات التي وضع

جذورها المتينة وزير خارجية الب ارزيل االسبق ريو برانكو ،فقامت االدارة األمريكية

خالل حكومةويلسون األولىبتصنيفمنزلةالب ارزيلالدبلوماسيةعلىمستوىرفيع

قياسا بالدول الالتينية األخرى ،وقال ويلسون أن الب ارزيل فقط من تأهلت لتعيين
ً
الدبلوماسيينفي الوالياتالمتحدةاألمريكيةاماباقيالجمهورياتفيأمريكاالالتينية

فلهاصفةتمثيليةاقل ،وعلىالرغممنكلذلكفقدكانهدفويلسون البحثعن
روابطاكثروديةمعدولأمريكاالالتينية(.)91

في معرض حديث ويلسون عن عالقات الواليات المتحدة الخارجية نوه إلى أن
الوالياتالمتحدةتنشدعالقاتجيدةمعالجمهوريات الشقيقة ،وفيالمؤتمر التجاري

الذيعقدهفيواليةالباما الواقعة فيالمنطقةالجنوبيةالشرقيةمنالوالياتالمتحدة
يومالسابعوالعشرينمنتشرينالثانيعام،9191أعلنبأنالمستقبلسيكونمختلفا

جدافينصفالكرةالغربي ،واضافقائالً بأنعلىالوالياتالمتحدةاألمريكيةأن
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تبرهنصداقتهاومناصرتهاالبلدانالشقيقةفينصفالكرةالغربيعلىش روطقائمة
علىالمساواةوالشرف،وأكدبأنالوالياتالمتحدةاألمريكيةلنتبحثعنأيموضع

قدمإضافيمرةأخرىأليأرضبالغزو(.)95

لقدتجسدمبدأ ويلسون القائمعلىأساسالتعاون معالدولالالتينيةفيأواخرعام

 ،9191وقدكانتالخطة مبنيةعلىاتفاقيةتعاون علىالصعيداألمني معالب ارزيل
يتضمن التبادل في المعلومات بين الحكومتين تحت مظلة االستقالل لكل د ولة

ورأى مناصرياستراتيجيةويلسونبأنهاتدعمانظمة دول
والحفاظعلىامنحدودها، 

المنطقة والشراكة واالنفتاح على بعضها البعض إضافة إلى زيادة التعاون المشترك
بين الدول األمريكية وفي المحصلة سيكون التأثير االوربي في المنطقة في أدنى

مستوىلهويقللالصراعويسهمفيازدهارالتجارة،وعلىايةحالفانالفكرالتعاوني
األمريكيقدغطىببطءعلىحركةالوالياتالمتحدةللهيمنة علىالمنطقة،إذأن

نعلىاالقلحسبرأيهالشخصياليشجععلىاستخدامالعسكري
استراتيجيةويلسو 
أي ان االستخدام العسكري للتدخل في حل المشاكل يعد خياًار غير مطروح على
الطاولةفيذلكالوقت(.)96

أناطروحاتويلسونبالتعاملمعأمريكاالالتينيةبشأنعدماستخدامالقوةالعسكرية
كانت غير صادقة إلى حد ما وقد كان هذا جليا اثناء الثورة المكسيكية(-9199

العسكرية للواليات

 )9191وتدخل الواليات المتحدة االمريكية ،فقد تدخلت القوات

المتحدةاألمريكيةواحتلتميناءفيراكروز فيالحاديوالعشرينمن شهرنيسانعام

 ،9191بهدف إزالة فيكتوريانو ويرتا ) (Victoriano Huertaالذي سيطر عليه
ألجلإدارةشؤونهخاللالثورة فيبدايةعام،9191واعالنحكومتهوتكويندستور
جديد إضافة إلى استيراد األسلحة األلمانية ،لذا كان رد فعل ويلسون بان تدخل

عسكرًياالنهذااالمركانتهديدواضحالمبدأالشراكةوالوحدةاألمريكية(.)91

قبل ويلسون عروض الوساطة التي تقدمت بها ب ارزيل التدخل لمنع حدوث حرب
محتملةبينالواليات المتحدةوالمكسيك إالأن سياسةوليسون الملتويةحيالالحرب
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ساهمتفيالقضاءعلىالتفاوض فيمنتصفعام،9196 فأثارردفعلهالكثير

منالشكوكحولسياسةويلسونفيالحفاظعلىأمنوشراكةدولالمنطقة.اثارهذا

الفعلردودفعلقويهخصوصامندولةتشيليالتيكانتإلىحدماقريبةبعالقاتها
الياتالمتحدةفيمثلهذاالمواقف

معالواليات المتحدةلكنوكالعادة عندماتكون الو

تلجأ إلىمفتاحهذهالدول وهيالب ارزيللتحسينصورتهاوتخففمنردوداألفعال
وعلىأيحالكانتجهودالب ارزيلغيركافيةلكبحجماحالشكالمتفشيلدىالدول

الالتينية(.)91

المحور الثالث
العالقات االمريكية – البرازيلية 9199-9191

كانالندالعالحربالعالميةاألولىفيابعام،9191 تأثيركبيرعلىعالقات

الب ارزيلالخارجيةمعالوالياتالمتحدةاألمريكيةوبريطانياوألمانياعلىحدسواء ،إذ

اعلنت الب ارزيلبأنهافيحالةحيادمعجميعالقوىالمتحاربة( ،)91بعدإبالغألمانيا
للب ارزيل بأنها في حالة حرب مع فرنسا وروسيا ،وقد صدر قرار الحياد الب ارزيلي

بموجبالمرسومرقم()990911فيالرابعمناب.)19(9191

محايدإزاء جميعاألطرافالمشاركةفيالحربعند تلقيها

ك ررت الب ارزيلموقفها ال

شعارمنبريطانياتبلغهافيهأنهافيحالةحربمعالمانيا(،)19كمابقىموقفهاثابتًا
أ ًا
رسميا من اليابان فيالرابع والعشرين من آب عام
ًا
من الحرب عندما تلقيت
اشعار  ً
.)19(9191

علىالرغممنالمصاعبالتيواجهتالب ارزيلإبانالحربالعالميةاألولىوتضرر

مصالحها التجاريةاستمرتالحكومةبنهجالحيادوبالرغممنإلحاحالبرتغال(الشريك
التجارياالبرز) علىالحكومةالب ارزيليةبدخولالحربعندماقامتبإبالغ  الب ارزيل
رسميافي العاشرمناذارعام،9191بانهادخلتالحرب ،ردتالحكومةالب ارزيلية
ً

على اإلبالغ البرتغالي بأن إعالنالحربمن جانبالبرتغالي على ألمانيا اليعني
دخولالب ارزيلالحربإلىجانبها بل أنالحكومةالب ارزيليةملتزمةبالسياسةالسابقة

التيانتهجتهاوالقائمةعلىالحياد(.)11
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كان حياد الب ارزيل في الحرب العالمية األولى على المحك بسبب حرب الغواصات

التي انتهجتها ألمانيا دون تمييز ،إذ قامت الب ارزيل بإرسال مذكرة إلى الحكومة
األلمانيةتؤكدلهاأنحصارهالسواحلبريطانياوفرنساوايطالياوشرقالبحرالمتوسط

عنطريقالغواصاتمنشأنهأنيمنعالمالحةالبحريةفيتلكالمنطقة،كماحذرت
الب ارزيل في المذكرة ذاتها من تعرض مصالحها وحياة مواطنيها للخطر جراء حرب

الغواصات(.)11

وممازاداألمرتعقيداان الحكومةاألمريكيةقامتبإبالغالب ارزيلبأنألمانيالديها
،وأكدتالوالياتالمتحدةفيالمذكرةبأنهليس
نوايابتجديدحربالغواصاتالعشوائية 

لديها خيار آخر سوى استدعاء السفير األمريكي في برلين وموظفيه ،وأنها سوف
ترحلعلىالفورالسفيراأللمانيفيواشنطن،وارجاعجوازه وجوازاتموظفيه للعودة

إلىالمانيا(.)15

في رد الحكومة الب ارزيلية على المذكرة االمريكية أوضحت بأنها ستحمل الحكومة
األلمانية المسؤولية على أي حادثة قد يصيب المواطنين الب ارزيليين ،أو بضاعتها

أ وسفنها وبذلك ستكون الحرب بين الب ارزيل وألمانيا قاب قوسين أو أدنى إذا تخلت

المانيا عناألسسوالمبادئالمنصوصعليهافيالقانون الدوليواالتفاقياتالمبرمة
بينالب ارزيلوألمانيا(.)16

بتاريخالخامسمننيسانعام،9191وردت برقيةمنالسفير الب ارزيلي فيباريس
أولينثوسديماجالن ( ،)11()Olinto de Magalhãesاورد فيهاخبرغرق السفينة

الب ارزيلية بارانا( )Paranaبهجوم من قواصة المانية( ،)11على بعد  99اميال من

إنثالثبحارة قتلوافيحينتمانقاذالباقين(،)11

ساحلبارفلوركماوردفيالبرقية 
وفي السابع من نيسان عام  ،9191تلقت الحكومة الب ارزيلية اشعار رسمية من

الحكومةاأللمانيةتفيدبأنهالمتتلقاي معلوماتعنفقدانالسفينةبارانا لذلكفليس
بوسعالحكومةاأللمانيةأنتقررماإذاكانغرق السفينةكاننتيجةلغم بحريأو

بسبب الطوربيدات االلمانية ،وأوردت في البرقية بأن الحكومة األلمانية ال تتردد في
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التعبيرعناسفهاللحكومةالب ارزيليةانثبتانهذهالكارثةقدسببتهاوحداتالبحرية

اإلمبراطوريةااللمانية(.)19

كانتتداعياتغرقالسفينةباراناكبيرةجدافقدقامتالحكومةالب ارزيلية وكتعبيرعن
استيائها منالمانيابتاريخالثالثينمننيسانعام ،9191بإعفاء ستةموظفينمن

حملةالجنسيةألمانيةاللذينتقلدوامناصبدبلوماسيةفيالملحقيةالب ارزيليةفيالمانيا
بدون احتسابخدمتهم التيقضوها فيالعملوالحقوق المترتبةعليهاوهمكلمن

هنريك هولش( ،)Heinrich Holcheوهيرمن مير( ،)Hermann Meyerوادوارد

ويتمن( ،)Eduard Dettmannوأتاليا فلورنس( ،)Atalia Floreneوسيغفريد

بالين(،)Siegfried Ballinوماثياسهشلر(.)19()Hechler Mathias

أبلغت الواليات المتحدة األمريكية الحكومة الب ارزيلية وفي الوقت ذاته بأن الكونغرس
اعلنالحربرسمياعلىالمانيافيالسادسمننيسان،9191 فكانرد
األمريكي
ً
عاعن نفسالمبادئواالسسالمعلنةمنقبلحكومةالواليات
الحكومةالب ارزيليةودفا ً

احتجاجا على معوقات المالحة الحرة التي تضر
ً
المتحدة األمريكية الصديقة و
مصالحها الحيوية وبموجب إعالناتها السابقة  وبسبب نسف السفينة بارانا قررت

الحكومةالب ارزيلية تعليقالعالقاتالدبلوماسيةوالتجاريةمعالمانيا فيالحاديعشر
مننيسانعام.)19(9191

في مثل هذه األجواء الملبدة بالغيوم بين الحكومة الب ارزيلية وألمانيا لم يعد الحياد
مكان في السياسة الخارجية الب ارزيلية ،ففي رسالة رئيس الجمهورية الب ارزيلي

فينسيسالو براس ) ،(11) (Venceslau Brásإلى الكونجرس الب ارزيلي أكد فيها بأن

الحكومةالب ارزيليةكررتالخامسوالعشرينمننيسانعام،9191حيادالب ارزيلفيما
يتعلقبحالةالحرببينالوالياتالمتحدةاألمريكيةوألمانيا ،وتابعالقول ":لقد قمنا
بهذا على الرغم من وقف عالقاتنا الدبلوماسية التجارية مع المانيا ولكن االمة
البرازيلية ومن خالل جهازها التشريعي البد من أن تتخذ موقفا من أحدى األطراف
المتحاربة وأنه يجب الدفاع عن المصالح الحيوية ألمريكا" واكد على سياسة

ي في الوقت ذاته على ان مسألة اعالن الحرب متروكة لحكم
القار 
التضامن 
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الكونجرسالوطني وأكدعلىضرورة التفاهم مع الواليات المتحدةاألمريكية،واختتم

بالتأكيد على اي قرار سيتخذه الكونغرس الب ارزيلي بخصوص الحرب سيكون
تأكيدا
ً

للتفاهمالرائع بينالب ارزيلوالوالياتالمتحدةاألمريكيةوكانالمقص ودمنكالمه ان

دخولالب ارزيلللحربالعالميةاألولىسيكوندخولموفقألنهمبنيعلىالتفاهمبين

الطرفين السيما بعد أن ضمنت الواليات المتحدة األمريكية للب ارزيل أمنها واستقرار

أسواقهامنأيردتفعلمنقبلالدولاألخرىسواءكانتفيأمريكاالالتينيةأو

المانيا(.)11

استمرت االعمال االستف اززية من قبل الحكومة األلمانية بعدم التزامها بوقف حرب

الغواصات وبتاريخالثانيوالعشرينمنأيارعام،9191 قامتالغواصاتااللمانية
بإغراق السفينة الب ارزيلية تيجوكا ) (Tijucaوفقدان ثالث سفن اخرى االمر الذي

اعدتهحكومةالب ارزيلبمثابةاعالنالحربعليها(.)15

في الثاني من حزيران عام  ،9191صدر المرسوم رقم ( )10966نص على ما
يلي(.)16

أوال:إلغاءالمرسومالمرقم()990151الصادرفيالخامسوالعشرينمننيسانعام
،9191والذيجددتالب ارزيلمنخاللهحيادهافيالحرب.

ثانيا:تخويلالسلطةالتنفيذيةباالستيالءعلىالسفنالتجاريةااللمانيةالتيترسوافي
ً

موانئالب ارزيل.

ثالثا:فتحاالعتماداتالالزمةلتنفيذالمراسيم.

ابعا :الغاءجميعالترتيباتالسابقةالخاصةبالحياد.
رً
وفيذاتاليومصدرمرسوماخرحملالرقم()990599ونصعلىمايلي(:)11

-9

مصادرةجميعالسفنااللمانيةالتيترسوافيالموانئالب ارزيلية.

-1

جميعالترتيباتخالفذلكتكونملغية.

-9

هاسفناب ارزيلية.
رفعالعلمالب ارزيليعلىالسفنااللمانيةباعتبار
ً
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يليةبترحيب منجانبالوالياتالمتحدةاألمريكيةففيرسالة

قوبلت اإلجراءاتالب ارز
وجهها الرئيس ويلسون جاء فيها ":اسمحوا لي أن أعبر لسعادتكم باسم شعب
وحكومة الواليات المتحدة سرورنا الصادق وترحيبنا الودود الذي به نرحب
بمشاركة جمهورية البرازيل العظيمة معنا واألمم المتحدة األخرى في الحرب ضد
ألمانيا لقد كان عملكم في هذه اللحظة من األزمة يشد روابط الصداقة التي جمعت كال
الجمهوريتان معًا"(.)11

وكان رد رئاسة الجمهورية الب ارزيلية على رسالة الرئيس ويلسون ما يلي  ":اشكر
سعادتكم الكلمات الرائعة التي هنأت بها البرازيل وباسم الشعب وحكومات الواليات
المتحدة لصراحة موقفها في هذه اللحظة التاريخية والبرازيل في أن تأخذ مكانها
مرة أخرى إلى جانب الواليات المتحدة تبقى مخلصة لتقاليدها السياسية
والدبلوماسية للتضامن القاري ومثلما هو الحال بالنسبة لألمة األمريكية العظيمة
فإننا لم نقم بهذه الخطوة بدافع الكراهية أو المصلحة ولكن بدافع احترام القانون
الدولي والدفاع عن المبادئ واألسس التي يجب أن نجتمع عليها بملجأ ودعم بين
الشعوب الحرة لألمريكيتين لو كان محل نزاع أو خطر في العالم القديم ،لقد قامت
البرازيل بتسوية كل تساؤالتها الخارجية وليس لها اي طموحات  ...لم تكن هنالك
أي مناسبة كان من الممكن أن توحد قلوب البرازيل والواليات المتحدة مثل الفترة
الحالية يسودها االضطراب والكفاح"(.)11

أعلنت الب ارزيل الحرب على ألمانيا في صبيحة يوم السادس والعشرين من تشرين

األول عام  ،)59(9191وجاء تبرير الب ارزيل إلعالن الحرب على لسان رئيس
الجمهورية الب ارزيلية بالقول ":أن الحرب بين البرازيل وألمانيا انما جات بسبب
الهجمات اال إنسانية المتكررة من الجانب األلماني والتي عرضت مصالحنا وحياة
مواطنينا للخطر واستمرار ألمانيا باألعمال العدوانية المنافية للحضارة" وأبداي
رئيسجمهوريةالب ارزيلاستعدادهللتعاون معدولالوفاقفيالدفاععنحقوق األمم
التيانتهكتباستمرارانتهاكاصارخامنقبلالحكومةاأللمانيةعلىحدقوله(.)59

منالمهماننشيرهنا إلىدوافعالب ارزيللدخولالحربالعالميةاألولىواختيارها
تعزيز العالقات مع الواليات المتحدةاألمريكيةبذكر بعض الباحثين المختصين في

الشؤون االمريكية فيهذاالصدد أندوافعدخول الب ارزيلللحربتتمثلبعدة أسباب
منأهمها:
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سعت الب ارزيل للهيمنة على أمريكا الجنوبية وأشارت إلى أن التقارب مع

الوالياتالمتحدةاألمريكيةسيعززالعالقاتالتجارية ،وبناءبحريةقوية واحتمالقيام

تحالفلتعزيزموقعهافيالقارة،حتىاالرجنتينتحسبلهاحساباتواعطائهاالدافع

القويلفرضسيطرتهافيالقارةوتخويفهامنمغبةاياعتداءعلىالب ارزيل.

-9

أملت الب ارزيل بعدانتهاء الحربالعالميةاألولىو الجهود التيبذلتها في

الحربمنهاإعالنالحربعلىألمانيابأنهاستضمندعمالوالياتالمتحدةاألمريكية

فيحصولالب ارزيلعلىحصةفيايترتيباتبعدالحرب.
قالالنقيب فرانكهيلاحدالمدربينالموفدمنقبلالحكومةاالمريكية إلى الب ارزيل

قائالً  ":ان انحياز البرازيل الى الواليات المتحدة األمريكية والتأييد الذي رافق ذلك
بحملة صحفية لكسر حياد البرازيل كل ذلك سيؤدي بالبرازيل على ما يبدو أن تتولى
قيادة أمريكا الجنوبية بعيدا عن األرجنتين إذ ادى ذلك إلى تغيير جذري في توازن
القوى في أمريكا الجنوبية" كماوردفيرسالةلمكتباالستخباراتالبحريةاالمريكية
ادعت أنالسببالحقيقيمنإعالنالحربعلىألمانياكانيتمثل بتهديداألرجنتين

للب ارزيلالبسبباغراقالسفينةالب ارزيليةباارناوبالتالياكتسبتالب ارزيلعلىالواليات
المتحدة األمريكية كحليف من ثم أخضعت األرجنتين للرقابة في نفس الوقت ،اما
هدف الواليات المتحدة من زاج الب ارزيل في اتون الحرب العالمية األولى فتمثل في
استخدام الب ارزيل كبوابة لمكانة الواليات المتحدة االمريكية االقليمية في امريكا

الالتينية( ،)59وممايدلعلىاندخ ولالب ارزيلالحربتمنتيجةصفقةمعالواليات
المتحدةاألمريكيةوخاللعمليةتفاوضها معالب ارزيلللدخولإلىجانبهافيالحرب
ضدااللمانوافقالسفيرالب ارزيليدوميسيوداكاما( )Domício da Gamaعلى


اعطاءتسهيالتللوالياتالمتحدةمتمثلةبدعماقتصاديوسياسيوفقاتفاقيةالتعاون

ن تقومعلىأساسالدفاعالمتبادلبينالطرفينإذا
االمني الموقعةمعالرئيسويلسو 
ما تعرض احداهما لالعتداء ،ووفق هذه االتفاقية تلتزم الواليات المتحدة بحماية
يلإذاماهوجمت منقبلااللماناضافةالىالتزامها بعدمفرضالحظرعلى

الب ارز
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السفنالتجاريةالب ارزيليةبعدالحرب.أندخ ولالب ارزيلإلىجانبالوالياتالمتحدةقد

ن قدوافقت
منحهاأفضلية بالنسبةلباقيدولالقارةإضافةالى انادارةالرئيسويلسو 
على منح الب ارزيل وعلى لسان مسؤول مكتب الحكومة فرانك ب ولك()Frank Polk

أفضلموقعبينالدوللقاءمشاركتهامعهمفيالحرب ،كمااكد بولك إلىدوميسيو

داكامابانالوالياتالمتحدةسوفتقدمكلانواعالدعمالالزمللب ارزيلإذاماتعرضت
لهجوممنالمانيا.أنطابعالعالقةبينالب ارزيلوالوالياتالمتحدةقداخذمنحىآخر
ن منباقيدولالمنطقة وترجع
خصوصابعدأنأصبحتاالقرب إلىالرئيس ويلسو 

وخصوصا مقترح العصبة
األسباب في ذلك لدعمها المستمر للواليات المتحدة 
ً
األمريكيةفضالعنكونهاالوحيدةمنبيندولأمريكاالالتينيةالتيوقفتإلىجانب
الوالياتالمتحدةضدااللمان(.)51

فرق طبيةلد ول
كانتمشاركةالب ارزيل في الحرب العالميةاالولى عنطريق تقديم 

الوفاق كماقامتشعبة البحريةالب ارزيليةفيكانون الثانيعام،9191 بنشرقوات
البحريةالب ارزيلية فيمضيق جبلطارق قبالةالسواحل األفريقيةتحتقيادةالبحرية
البريطانية وكشفت مشاركة الب ارزيل عن عدم االستعداد العسكري لقواتها مما دفع

الحكومة الب ارزيلية إلى تمويل عقود شراء األسلحة والمعدات العسكرية من الواليات
المتحدة األمريكية وكانت الب ارزيل اثناء دخولها الحرب في حاجة ماسة إلى تحديث

قواتها البحرية ووضع استراتيجية امنية متماسكة فقدمت الب ارزيل طلب رسمي إلى

الواليات المتحدة أمريكية لتزويدها بمدربين فأوفدت االخيرة المقدم فيليب

ويليامز( )PhilipWilliamsالذي ابتدأ التدريب في الكلية البحرية الب ارزيلية عام

،9191فأبلىويليامزبالءحسنفيتصحيحجوانبالخللوتحسينمناهجالبحرية

الب ارزيليةواثنىالنقيب فيالبحريةالب ارزيليةكوستاديسيلفا في كلمةامام مجلس

النواب الب ارزيلي على مساهمة ويليامز في رفع كفاءة البحرية الب ارزيلية وأكد النقيب
كوستاانهفيغضون عاموصلتقواتالبحريةالب ارزيليةالىالنقطةالتياكتسبتها
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البحريةاألمريكيةوهذااندلعلىشيءفإنمايدلعلىمدىاهتمامالوالياتالمتحدة

فيتقويةالب ارزيللكيتكوندرعهاالحصينفيامريكاالالتينية(.)51

بعدنهاية الحربالعالميةفيتشرينالثانيعام،9191أعلن  ويلس ون للجميعنيته
تزعمالوفد األمريكيشخصيافيمؤتمرالصلح الذيعقد في باريس بقاعةفرساي
عام  ،9191فقوبلت زعامته بترحيب واهتمام كبيرين سواء في اوربا او أمريكا

الالتينية ،فتم الترحيب بولسون كبطل ورجل دولة عظيم ولكن بعض االوساط

نالعالميةوصورته
الدبلوماسيةفيأمريكاالالتينيةكانتترىغيرذلكفمبادئويلسو 
على انه صنع سالم كانت ملوثة بسجل التدخالت العسكرية في المكسيك وأمريكا

الوسطى والكاريبي ،وكذلك في رفضه اقتراحات أمريكا الالتينية بعقد مؤتمر سالم

للدولالمحايدة،ان تأثيرالوالياتاألمريكيةالمستخدممنحينإلىآخر فياالعداد
للمؤتمرقدساهمبمساعدةالب ارزيللزيادةحجموفدهامنعضوينإلىثالثةأعضاء،
اما دول امريكا الالتينية االخرى والتي اعلنت الحرب على دول المحور أو قطعت

العالقة العالقات معها فقد تمت تنحيتها إلى دور ثانوي جدا في اإلجراءات مقارنتًا
بالدورالذياحتلتهالب ارزيلبمساعدةالوالياتالمتحدةاالمريكية(.)55
ترأس الوفدالب ارزيلي فيمؤتمرالصلحفيباريسالرئيسالب ارزيليإبيتاسيوبيسوا (

 ،(56)(Epitácio Pesso وكانت رؤية الحكومة الب ارزيلية في المؤتمر تقوم على
تكوينكتلةقويةداخلالمؤتمرلتمريرق ارراتهتشملالوالياتالمتحدةوبريطانياوفرنسا

وايطاليا والب ارزيل ،ورأت الحكومة الب ارزيلية أن من حق جميع الدول المشاركة في
الحربأنتشاركفيتسويةفرساي ،أمافيمايخصمطالب الب ارزيلفقططالبت
بتسديدمبلغبيعالبنالمودعفيبنك(بليتشرود)الواقعفيالمانياوالتيصودرتبعد

اناعلنتالب ارزيلالحربعلىالمانياكماطالبالوفدالب ارزيلياالعترافبملكيةالـ(

)15سفينةالتيصودرتمنالمانيا(.)51

حققتالب ارزيلبمساعدةالوالياتالمتحدةاالمريكيةمكاسبكبيرةتمثلتفياعتراف

المؤتمرون باستيالئها علىشركة السكك الحديد االلمانية ،وخطوط البرق في امريكا
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سفنا
الالتينية ،واالستيالء على السفن االلمانية التي صادرتها الب ارزيل واعتبارها ً

ب ارزيلية ،كما ولم يعترف المؤتمرون بديون الدائنين االلمان قبل الحرب وعدتها جزء

منالتعويضاتعنالخسائرالتياصابتهاجراءالحرب(.)51

كثف رئيس الوفد الب ارزيلي إبيتاسيو بيسوا من عالقات الب ارزيل مع الواليات المتحدة

األمريكيةخاللالمفاوضاتممامكنالب ارزيلمن المشاركةفياللجنةالتيصاغت
احدامناربعمقاعدغيردائمةفي
بنودعصبةاألممونتيجةلذلكاصبحتالب ارزيلو ً

مجلسالعصبة(.)51

فتور في العالقات بين الواليات
شهدت السنوات التي تلت الحرب العالمية االولى ًا
المتحدة االمريكية والب ارزيل ونتيجة لذلك حثت بعض االوساط الحاكمة في الواليات

المتحدةعلىتعزيزالعالقاتمعالب ارزيلعلىالمدىالطويلوذلكلضرورةالعالقات
االقتصاديةبينالبلدين،واالهميةاالستراتيجيةالتيتتمتعبهاالب ارزيلالشريكاالبرز

للوالياتالمتحدةفيالمنطقة(.)69

المحور الرابع
العالقات االقتصادية االمريكية البرازيلية 9199-9191

يعتمداالقتصادالب ارزيليبالدرجةاألولى علىإنتاجالقهوةوالكاكاووالمطاط ،إذتعد
القهوة المنتج الرئيسي في الب ارزيل ال يضاهيه أي منتج آخر ،وكانت العالقات

التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية والب ارزيل عالقات نشطة في بداية القرن

العشرينكما وكانللب ارزيلعالقاتاقتصاديةمعبريطانياوفرنساوبلجيكاوالبرتغال
إالأنالوالياتالمتحدةاألمريكيةحاولتاالستحواذعلىاألسواقالب ارزيلية،ففيأوائل
القرن العشرين كانت العالقات التجارية مع الواليات المتحدة أمر حيوي بالنسبة

للب ارزيللكنهاكانتغيرمتناظرمنذالبدايةفبينعامي 9191-9199علىسبيل

المثالكانحوالي%11منالصادراتالب ارزيليةتتجهصوبالوالياتالمتحدةمقابل
%905منالصادراتاالمريكيةالىالب ارزيل(.)69

فتحنشوب الحربالعالميةاألولىأسواقأمريكاالالتينيةللوالياتالمتحدةاألمريكية
وذلك بسبب ضعف التأثير التجاري االوربي الذي سمح للمستثمرين األمريكان
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والمنتجات األمريكية سد الطلب على السلع االستهالكية ،فزادت الواليات المتحدة
األمريكيةمنعالقاتهااالقتصاديةمعالب ارزيلالوبلفيجميعأنحاءأمريكاالالتينية

وقبلتالب ارزيلزيادةاالستثماراتاألمريكيةفضالعناستيرادمنتجاتصناعيةعدة

منالوالياتالمتحدة أمريكيةبمافيذلكالفحموالسيارات ،كماوقعالب ارزيليون عدة

عقودلشراءالمعداتالعسكريةمنالوالياتالمتحدةاألمريكية(.)69

منذبدايةالحربالعالميةاألولىوحتىعام،9191لمتتأثرالتجارةالخارجيةللب ارزيل
بسببموقفهاالمحايدمنالحربعلىالرغممنعرقلةالنشاطالتجاريمنقبلألمانيا

عن طريق استخدام حرب الغواصات غير المحدد وللتعرف على حجم الصادرات

الب ارزيليةالىالوالياتالمتحدةينظرالجدولاآلتي(.)61

جدولرقم( )9يبينحجمالصادراتالب ارزيليةالىالوالياتالمتحدةباألالفاالطنان
العام

سكر

منغنيز

لحمبقر

رز

فاصولياء

ذرة

9191

105

99901

9

101

105

101

9191

1901

91106

9

605

501

909

9195

5109

91106

105

601

909

909

9196

5101

59109

1106

901

1105

105

9191

91905

51901

6601

1106

1101

9101



ازداد النشاط تجاري بين الواليات المتحدة االمريكية والب ارزيل زيادة مطردة نتيجة
سياسةويلسونتجاهالب ارزيلباعتبارهالشريكتجارياألبرزللوالياتالمتحدةاألمريكية
وبدت التجارة االمريكية مع الب ارزيل المنافس االكبر للتجارة البريطانية مع أمريكا

والب ارزيل بشكل خاص ،فقد كان أجمالي الصادرات األمريكية قد
الالتينية عامة 
تجاوزتثالثةملياراتدوالر،وتمافتتاحفرعلمصرفنيويوركفيالعاصمةالب ارزيلية

ريوديجانيرو()Rio de Janeiro(.)61
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أنشأ الرئيس ويلسون في عام  ،9191مجلس التجارة الحربي( Military Trade
 )Councilوالذي سعى من خالله مراقبة الصادرات والواردات واصبح أهم وكالة
طوارئللحربوعززالتوسعاالقتصاديفيالب ارزيل(.)65

عنددخولالب ارزيلالحربعانتالبالدمنشحةالمواداالستهالكيةوترديمستويات
ممااثرسلبا علىالمصالحاألمريكيةفيالب ارزيل ،فقدكتبالنقيب البحري
األجور
ً

األمريكيفرانك هيل(ان الظروفالداخليةهناتبدواسيئة أوأنهنالكطرق كثيرة
تؤديإلىإنتاجهذاالتأثيرويبدوانهمنالصوابأننلفتانتباهحكومتناعلىأن

هذاالوضعقديؤثرعلىمجرياتالحرب) كانتإشارةفرانكهيلعلىوجهالتحديد
إلىاالضراباتالعماليةفيالب ارزيل،إذتشيراألحداثوالتقاريرإناالضراباتفي

الب ارزيلقدوصلتإلىمناجمالمنغنيز وهذاي ؤشرحالةخطيرةجدابالنسبةللواليات
المتحدة األمريكية ألنها تعتمد اعتمادا كليا على الب ارزيل لتوريد هذا المعدن ،واشار

ازيل،إذ
النقيبفرانكهيلفينفسالوقتإلىحالةعدموجوداستقرارفيجنوبالبر
قالبان مصالحتجاراالخشاباألمريكيينمهددةبالدماروانهليسهنالكاغاثةفي
االفق وارجع هيل هذه االحداث إلى الحرب التي انتجت زيادة كبيرة في تكلفة كل
شيءالسيماالموادالغذائية(.)66

يلياقتصاديالدولالوفاقمنخاللتزويدالجيشاالمريكيالمرابط
ساهمالدعمالب ارز
ً

فيالتأثيرسلباعلىالحالةالمعيشيةللسكان السيماندرةالموارد
ن
فيالب ارزيلبالمؤ 
ً
الغذائية ،مر التعاون بينببعضالتوترويرجعالسببفيذلكإلىبعضالخالفات
االقتصاديةخاللعام،9191بعدانرفضتالوالياتالمتحدةإعطاءماتعهدتبه

دراتبينالبلدين
للب ارزيلمنتسهيالتتجارية،وقدنتجعنهابعضالعراقيلفيالصا 

بخصوصالمواداألوليةللوالياتالمتحدةبعدها تحولتالعالقةبينالوالياتالمتحدة

يلاكثرتوترا،ويرجعاصلالتوترإلىانتسعيرةالبنمنالجانبالب ارزيليقد
والب ارز
ً

ارتفعتوالتيانعشتالتجارة الب ارزيليةالىحدكبيرابتداءمننشوبالحربواستمر
هذااالنتعاشالىبدايةالعشرينات،وألجلحفاظالب ارزيلعلىاسعارثابتةللبنسعت
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إلى بناءمخازن لتخزينالفائضمناإلنتاجوقدادتهذهالخطوةإلى ارتفاعأسعار
البن ونمو تجارته بشكل كبير فضالً عن تحويل الواليات المتحدة إلى السوق

استهالكيللقهوة(.)61

سرعانماانتهتمسألة التجاريبينالبلدينالنتجارةالب ارزيلكانتمحوراهتمام

ةورغمتناميسلطتهافيالعالمبشكلكبيراالانهاأولت
الوالياتالمتحدةكوناالخير 

اهتماما بالب ارزيلوفينهايةعام ،9191بدأتالوالياتالمتحدةوالب ارزيلالمفاوضات
ً
حول المصالح المشتركة بين البلدين اضافة الى إلى حماية تجارتها صناعتها من

منافستهابريطانياوخصوصافيجانبالتسليحفقدكتبالسفيراالمريكيفيالب ارزيل

يةالبريطانية
إدوينفيرنون مورغان( )Edwin Vernon Morgan(انوجودالبحر 
منافسا لنا فهم يسيطرون على مصانع الفوالذ اضافة الى توليها
في الب ارزيل يشكل
ً
الدفاععنالمناطقالساحليةواذابقى الوضععلىماهوعليهفسوفتغلق جميع

مصانعنا العسكرية)لقدشعرموركان بان الب ارزيلقدتقدم علىشراءاحتياجاتهامن

وهذاامراخطير
الدولاالوربيةعندماتخسرالوالياتالمتحدةاليدالعليا فيالب ارزيل 
ً
بالنسبةللوالياتالمتحدةاألمريكية(.)61

وعلى رغم كل ذلك تضاعفت الصادرات والواردات االمريكية إلى الب ارزيل خالل
الحرب العالمية االولى وبعدها بصورة مطردة ويعود ذلك بصورة أساسية إلى اهمية
الب ارزيل بالنسبة للواليات المتحدة كسوق لتصريف منتجاتها من جهة واعتبارها اهم

موردللبنوالكاكاووالمنغنيزوالمطاطالذيتحتاجاليهالصناعاتاالمريكيةمنجهة

اخرى  ، فتضاعفت الواردات االمريكية من  الب ارزيل حتى عام  9199بما يعادل

الثالثاضعاف(.)61

علىالرغممنفرضالقيودعلىاستيرادوتصديرالقهوةالب ارزيليةاالاناالستهالك

بقي على ذات مستوياته قبل الحرب مع تفاوت كبير في االسعار والجدول ادناه

يوضحكميةالقهوةالمستوردةإلىالوالياتالمتحدة(.)19
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الجدولرقم()9يوضحكميةالقهوةالمستوردةإلىالوالياتالمتحدةوتفاوتاسعارها
للمدة9199-9191
العام

كميةالقهوة/طن

السعربالطن بالدوالر

9191

910961

6990619

9191

990919

1110195

9195

910996

6990119

9196

910911

5110999

9191

990696

1190951

9191

10111

1590191

9191

990161

909960161

9199

990595

1690151



يتضح مما سبق هيمنة الواليات المتحدة على السياسة التجارية مع الب ارزيل كما
حاولتالوالياتالمتحدةوصدأبوابالب ارزيلبوجهجميعالدولاالوربيةلتبقىاسواق

كثير من حركة
حكر للواليات المتحدة بالمقابل استفادت الب ارزيل ًا
الب ارزيل ومنتجاتها ًا

التجارةالنشطةمنوالىالوالياتالمتحدةاألمريكية.

الخاتمة :

انمايميزالعالقاتاألمريكية-الب ارزيليةأنهاعالقاتقائمةعلىالمصالحالمشتركة

لكال البلدين،إذادتهذهالمصالحإلىعمليةتكاملسياسيواقتصاديبينالجانبين

 ،وهيئت لتوثق هذه العالقات شخصيات سياسية من كال البلدين من امثال وزير

الخارجيةالب ارزيلي ريوبرانكو،وشخصيتهالرئيساألمريكيثيودورروزفلت،ثممرت
هذه العالقات بمرحلة فتور خالل رئاسة تافت لتعاود النهوض خالل تولي ويلسون
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الرئاسة عام  ،9191 بسبب ادراك االخير اهمية الب ارزيل في السياسة الخارجية
االمريكية.

ازيلبدعممنالوالياتالمتحدةأمريكيةمساهمةفعالهفيالحربالعالمية
ساهمتالبر

األولىعنطريقإمداد قوات دولالوفاقبالموادالغذائية والفرق الطبيةكمااسهمت

اضحا في العمليات العسكرية وأن كانت تحت اشراف
اسهاما و ً
البحرية الب ارزيلية  ً
البحريةالبريطانية،وامتدالتعاونبينالوالياتالمتحدةوالب ارزيلخاللالحربالعالمية
والذخيرة وادخال
األولى إلى تدريب الجيش الب ارزيلي واستيراد المعدات الحربية 
تحسيناتعلىالبحريةالب ارزيليةعلىيدخبراءامريكان.

،وحصلتعلى
امميزافيمؤتمرالصلحفي باريسعام 9191 
موقع
ً
كانللب ارزيل ً
واحدةمنأربعمقاعدغيردائمةالعضويةفيالعصبة،وحصلتعلىمبتغياتهامن

المؤتمرالسيمافيجانبالتعويضاتبدعمامريكيواضح.

امااالهدافالمتوخاةمنوراءهذهالعالقاتفقداختلفتمنبلدإلىاخرففيحين

ارادت الواليات المتحدة من وراء عالقاتها بالب ارزيل بأن تكون االخيرة بوابة لها في
يكاالالتينيةسعيالتحقيقجامعةالدولاالمريكيةوتحجيمالتدخلاالوربي،
بلدانامر
ً
وان تكون الب ارزيل وباقي بلدان امريكا الالتينية سوًقا للمنتوجات االمريكية ،كانت

الب ارزيلهياالخرىتسعىإلىاستغاللهذهالعالقاتلكيتكونفيموقعالقيادةفي

قارةامريكاالجنوبية،وبالفعلحلتالب ارزيلمحلاالرجنتينفيتزعمهذاالجزءمن
القارةاالمريكية.
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