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 المستخلص
، من المواضيع المهمة في حقل الدراسات التاريخية، 1921-1913البرازيلية  –يُعد موضوع العالقات االمريكية 

ومرجع هذه االهمية يعود إلى المتغيرات في سياسة للواليات المتحدة االمريكية تجاه دول امريكا الالتينية والسيما 
رها البوابة ( الذي حرص على استمالتها باعتبا1921-1913البرازيل خالل رئاسة توماس وودرو ويلسون )

السياسية واالقتصادية للواليات المتحدة في امريكا الالتينية بعد الفتور الذي شهدته العالقات بين البلدين خالل 
ويلسون تطوًرا على جانب كبير من االهمية بدًء خالل رئاسة رئاسة وليم هوارد تافت، فشهدت العالقات الثنائية 

ا بمشاركة البرازيل في الحرب العالمية االولى بتشجيع من الواليات المتحدة من التمثيل الدبلوماسي المتبادل مرورً 
 االمريكية انتهاًء بالعالقات االقتصادية المتميزة بين الجانبين.

 الكلمات المفتاحية : البرازيل، امريكا، العالقات :
  

 
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 (1913-
1921). 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 
ومرجعأهميةكبيرة،9199-9191اكتسبتالعالقاتاألمريكيةالبرازيليةخاللالمدة

هذهاألهميةيعودبشكلأساسيإلىالمتغيراتفيسياسةالوالياتالمتحدةاألمريكية
إذحرص،9199-9191وودروويلسونتجاهأمريكاالالتينيةخاللرئاسةتوماس

بوابةويلسونعلىاستمالة باعتبارها األمريكية البرازيلإلىجانبالوالياتالمتحدة
وتصحيحمسار،السياسيةواالقتصاديةفيأمريكاالالتينيةالوالياتالمتحدةاألمريكية
الفتورالذيشهدتهالعالقاتبينالجانبينابانحكمالرئيسالعالقاتبينالبلدينبعد

فشهدتالعالقاتبينالبلدينخاللرئاسةويلسون،9191-9191وليمهواردتافت
تطورات أهمية من كبير جانب التمثيلعلى من ابتداًء بينالالدبلوماسي متبادل
ًرامرو،البلدين في البرازيل بمشاركة األولى العالمية الوالياتالحرب من بتشجيع

المتميزةبينالجانينةالمتحدة،انتهاءبالعالقاتاالقتصادي
،إلىمقدمةدراسةالتقسم محاور العالقات،خاتمهوواربع األول المحور تضمن

 -االمريكية عام حتى عشر التاسع القرن اواخر منذ وتطرق9191البرازيلية ،
 العالقاتاالمريكية إلى الثاني –المحور المحور9191-9191البرازيلية وسلط ،

الثالثالضوءعلى المحور9199-9191البرازيلية–العالقاتاالمريكية واختتم ،
.9199-9191لعالقاتاالقتصاديةاالمريكيةالبرازيليةاالرابعبـ

اعتمدالباحثفياعدادالبحثعلىالعديدمنالمصادروالمراجعيأتيفيمقدمتها
9191-9191دبلوماسيةتتعلقبموقفالبرازيلفيمايتعلقبالحرباألوروبيةوثائق

)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, 1918)وعلىالعديدمنالكتبباللغةاالنجليزيةيأتي
 -.Britta H. Crandall, the misunderstood history of U.Sفيمقدمتها

Brazilian relations, UK,2011الرسائل من االكاديميةوالعديد واالبحاث
والموسوعاتوالتيثبتتفينهايةالبحث.
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 المحور االول

البرازيلية منذ اواخر القرن التاسع عشر حتى عام  -العالقات االمريكية 

9191 

 عشر–وصفتالعالقاتاالمريكية التاسع القرن من االخير العقد حتى البرازيلية
بانهاعالقاتغيرمستقرةبسبباالوضاع واسبانياالدوليةآنذاك،ومنافسةبريطانيا

 العالقاتاالمريكية أن إال ، االمريكية اكتسبتنمًطا-للوالياتالمتحدة البرازيلية
الحاكمةوالقوى بدأتالطبقة االخيرمنالقرنالتاسععشرعندما فيالعقد مغايًرا

 فيأمريالجماهيرية السياسية فيالبرازيلتنظرإلىالتجربة الشمالية يخصكا فيما
المؤسساتية قامتذاتهوفيالوقت،كمصدرإلهاملهاالعمليةالديمقراطيةوحكومتها

ب األمريكية المتحدة مناالواليات السياسية عالقاتها طريق عن البرازيل من لتقرب
البرازيليةمنجانبآخر،جانب أمامالقهوة كلذلكإلىتوثيقفادىوفتحأسواقها

.(9)التقارببينالبلدينرىع
عديدةأهمهااعتباراتللوالياتالمتحدةاألمريكيةنابعةمنبالنسبةأنأهميةالبرازيل

منثم،أنالبرازيلتمثلاكبربلدانأمريكاالالتينيةمنحيثالمساحةوعددالسكان
النصفالغربيتحكمالوالياتالمتحدةاألمريكيةفيلأنالبرازيلتعدالقاعدةالرئيسية

ربهامعالوالياتالمتحدةامنوراتقىتسعفقدكانتالبرازيلاما،منالقارةاألمريكية
 يكوناألمريكية الالتينيةأن أمريكا في الفصل القول ان،لها البرازيلاهتمامكما

التينبتم من نابعة األمريكية الوالياتالمتحدة الناستراتيجيةاعتباراتعالقاتمع
مال بأنها تشعر دائما كانت القويهبرازيل جارتها من ةددة معهاتقاربواألرجنتين

.(9)فيتبديدهذاتهديدبشكلنهائيالوالياتالمتحدةسيسهم
البرازيلسياسيةوديةتجاهالوالياتالمتحدةاألمريكيةخاللالحرباالسبانيةبعتات

- األمريكية ف9111عام للسف، بنسمحت الموانئااألمريكية من بالوقود لتزود
 والبرازيلية العسكرية القوات أمام مفتوحة موانئها البرازيل المتحدةلجعلت لواليات
.(1)صداقةبينالبلدينتقويةعرىهذااألمرفيفاسهماألمريكية
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لمتسبعدمنحىاخراألمريكيةفيبدايةالقرنالعشرين-اتخذتالعالقاتالبرازيلية 
خوسيه ديسيلفا برانكوماريا  José Maria da Silva)  بارانهوسبارونريو

Paranhos, the Baron of Rio Branco)
 ،(1) الخارجيةعام فقد،9199وزارة

السياسيةريوبرانكوكان فقدبمكانإلدارةعالقاتالبرازيلالخارجيةيتمتعبالحنكة
وخيرمنيمثلالرجلاومتطلًعاوكانمثقفً،اإلنجليزيةبطالقةكانيجيدتحدثاللغة
الالتيني مغيرًالاألمريكي الالتينيامتعلم الرجل عن التقليدية النمطية بذلكالصورة

كانمنأولوياتبرانكوتقويةالعالقات.لكسلوالجهلباوالموصوفينلدياألمريكي
األمريكية المتحدة الواليات مع سياسيةورأى،الخارجية عالقات أقامت وجوب

التغيراتفقمعهاواقتصادية ،ومعترحابمنالجانباألمريكيبالترحابوبلتهذه
منالجانبالبرازيليالسيماالوالياتالمتحدةبدأتمالمحالعالقةتتضحبشكلاكبر

.(5)واضحاعلىديمومةالعالقةوالحفاظعليهااحماسًابدىالذي
فيتمثيلهازيلتقويةعالقاتهابالوالياتالمتحدةمنخاللرفعمستوىالبراواصلت

 نابوكو تعيينجواكيم منخالل (Joaquim Nabuco)الوالياتالمتحدة
سفيرا،(6)

إلىانشاءوتقويةعالقاتهنابوكو،لجأ9199-9195،وخاللالمدةلهافيواشنطن
الشخصيةمعشخصياترفيعةالمستوىفيالكونغرسفتمكنمننقلالبرازيلمستوى

.(1)مميزمنالعالقاتالدبلوماسيةمعالوالياتالمتحدةاالمريكية
الشاغلوهدفهاالسمىنابوكو،كانشغل9195فيبدايةاستالمهلمهاممنصبهعام

نمنخاللهاتغييرسياسةالوالياتالمتحدةاالمريكيةونظرتهاهيالكيفيةالتييتمك
السلبيةالتيكانينظر الالتينيةعامةوالبرازيلبشكلخاص،بسببالنظرة ألمريكا

(Theodore Roosevelt)بهااالمريكيينوعلىرأسهمثيودورروزفلت
،إلىدول(1)

بسببالفقروالجهلياتالمتحدةاالمريكيةتكنالكرهوالعداوةللوالبانهاامريكاالالتينية
بسبب الدول لهذه االمريكية النظرة وجاءت الالتينية، امريكا تعيشها كانت الذي

آنذاك والرجعية الحكوماتاالقطاعية الدولة روتفوزير Elihu Root))إليهو
،(1)

لفيالثالثعشرمنايلو(Bill Tillman)بيلتيلمانكتبإلىعضوالكونغرس
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 9195عام قائاًل 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)

الج المساعي جاءت عالقاتهادية توثيق في األمريكية المتحدة الواليات قبل من
فتح،بمنالعامنفسهالعاشرمنكانونالثانيتفيعندماقام،9195عامبالبرازيل

 األمريكية الوالياتالمتحدة فيوقتكانتفيه البرازيل في األمريكية تمتلكالسفارة
دلعلىمدىأهميةالبرازيلدلعلىشيءفإنمايوهذاان،فيالعالمراتافسبعس

النوعمنالتقاربإلىنشوءتقاربكبيرمنهذافادىفيتوجهاتالسياسةاألمريكية
.(99)عادبالمنفعةلكالالبلدينالناحيتينالسياسيةواالقتصادية

كانت المنطقة في للبرازيل وتأثير أهمية تدرك دليلفواشنطن أي هنالك يكن لم
شانالبرازيلاوقوتهافينملتتأوقلفتالمتحدةقداستخرسميعلىأنالواليا

اتالواليإنبلالمنطقة للبرازيلالمتحدة بشكلبرئاسةثيودورروزفلتكانتداعمة
الالتينيةالتيكانتأصغرحجماواكثر تصارًعاكبيرعلىالعكسمندولأمريكا

بان روزفلت رغبة إلى ذلك في السبب ويعود ألجلوصراعا، قويه البرازيل تكون
البرازيلذلكولتحفظةجهفيالمنطقةمنالوالياتالمتحدةاالمريكيةحمايةمصالح

هاعالقاتبوفيالوقتذاتهالتزمتالبرازيل،لوالياتالمتحدةمنجهةأخرىلالجميل
ريوبرانكوبأنهاليجبأنيحجبالتحالفويتبينذلكبقولالمتوازنةمعجيرانها

لبرازيلفيالمنطقةوالسيمالالبرازيليمعالوالياتالمتحدةأمريكيةالتحالفاتاألخرى
.(99)معاألرجنتينوتشيلي

أبحرإليهوروتإلىريوديجانيرو  ألجلحضورمؤتمر،9196فيابعام
غادرفيهاوزيردولةخارجالوالياتيالمرةاألولىالتيوهذه،الدولاألمريكيةالثالث

،فيموكبملكيقبلوهلمتكنهذهالمالحظةخافيةعنالبرازيليينفقداستو،المتحدة
بليغاأصبحتفيمابعدعالمةفارقةفيًراوتركتالكلماتاالفتتاحيةفيالمؤتمراث
إذأنإليهوروتافتتحالمؤتمرقائالً،(91)سياسةالوالياتالمتحدةفيالمنطقةباسرها

صار والتقدم ألولئك الذين يرغبون بالسالم... بالنسبة لنا :"نحن نتمنى االنت
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انتصارهم هو انتصارنا وحدودهم هي حدودنا ... نسعى إلى االستقالل والمساواة في 

اكبر إمبراطورية ... نحن ال  كأنهافي بلدان أمريكا  وأضعف بلدالحقوق األصغر 

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 

أيقدازالالمساواةحولوا عالنهانزيارةإليهوروت  .اؤنا"مساعدة أصدقائنا وحلف
األمريكيةفيروديجانيروةتقريرالسفارالبرازيلييننحوجيرانهموجاءفيشكلدى
إلى البرازيل وموقفه تجاه الحكومة والشعب في تلك  إليهو روتإن زيارة :"  مايلي

ت المتحدة لذلك نحن نعول كثيرا على وريًا في تاريخ الوالياثجمهورية يعد حدثًا ال

مستقبلنا مع هذه الدول بدال من الماضي الذي يوصف بالمؤلم إن جاز التعبير"
(91)

.
)الجامعة االمريكيتين بين الوحدة فكرة دائم بشكل البرازيل دعمت جانبها من

فقدكانت لاالمريكية(، تحقيقذلكالهدفعلىعكسبقيةدولامريكاترغببشدة
إن البرازيل وأكدت الوحدوية، االفكار هذه من سلبًيا موقًفا اتخذت التي الالتينية

.(95)دوافعهامنوراءذلكهوالوقوفبوجهالدولاالوربيةوالدفاععنمصالحها
 روزفلت لسياسة دعمها البرازيل ابدت الغليظةكما العصا  Big Stick)أيديلوجية

ideology)تدخلالوالياتالمتحدةاألمريكيةفيشؤونوالتيتقضيب،9191عام
وقدطبقتهذهالسياسةفيكوباوكانتالبرازيل،الدولالتيتعجزعندفعديونها

السياسة لهذه مؤيد الالتينية أمريكا منبيندول القرار؛الوحيدة راتأنهذا ألنها
العلىالدولالالتينيةيسري فقطوليسعلىدولةكبيرة وكان،البرازيلمثلصغيرة
قامانابوكو وإليهوروتهنروزفلتووزيرأإذ،فيمحلهايينالبرازيلالساسةتوقعات

في أهميةأنتكونالبرازيلهيالقائد بتبادلالرسائلوبينإليهوروتفيمجملها
 الجنوبية الغربي)أمريكا وأنذلكسيصبفيصالحالوالياتالمتحدة(نصفالكرة

واألمريكية ، للوالياتريًكاالبرازيلأصبحشأنإليهوروتاكد بالنسبة الغنىعنه
.(96)المتحدةاألمريكية

لويةمعالوالياتالمتحدةلمتتكلالوصولاليعالقةمتكافئةومسلأنهدفالبرازيل
قداولياإليهوروتهإدارةروزفلتوخصوصاوزيربانمنشكليسهنالك،فبالنجاح
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عاملينويعودسببهذااالهتمامإلىلبرازيلوهذالكبيرواهتمامسياسةغيرمسبوقة
 إنرئيسيين بمكالهما: مهتمين كنا البلدين مونروبدأ األمريكية علىووالوحدة

المشروع،الجانبينمهتمينسياسيينمنكالالمستوىعالوكذلك وفيالنهايةبهذا
لبرازيلمنهاإلىالوالياتالمتحدةاألمريكيةلذلكعندماهذهالعالقةكانتاالهمإلىا

إليهوروتالمشهدالسياسيتوقفأيتقدمأوتطورفيصعيد وغادرريوبرانكو
ويليامبإليهوروت روزفلتواستبدلعندما،9191العالقاتبينالبلدينوبعدعام

(William Howard Taft)هواردتافت
 .Philander C)فيالندرسينوكس،و(91)

Knox))(91) روزفلت سياسة تغيرت الغليظة، العصا يعرفأيديلوجية ما إلى )
استثماراتكبيرةفياءالتييقصدبهاأنش(Dollar diplomacy)بدبلوماسيةالدوالر

 تجارية سوق فتح إلى إضافة الدول بضاعتهاتلك الدوللتصريف تلك وجعل
األولىةاستهالكي كا،بالدرجة فيبينما للوالياتالمتحدة السياسي الدور يزال نال

اتوسعًتهذهالسنةشهدتلكنالمرحلةالتيسبق،9191عامبعدبدايةتطورالنمو
أخرى إلىدول فقطبل ف،علىنطاقدوليوليسجيرانها أن روزفلتنجد سياسة

 كانتمقتصرة الخارجية تثبيتعلى لتشمل المنطقة في الوالياتالمتحدة بنمادور
ويليامهواردتافتعندهاومجيءالرئيساالنتخاباتوكوباواستمرهذهالوضعحتى

بالنسبة أهمية أقل البرازيل وأصبحت كبير بشكل المتحدة الواليات سياسة تغيرت
للواليات البرازيلالمتحدة فاتخذت لذلك العالقنتيجة في التفكير إعادة اتسياسة

.(91)وشكلهامعالوالياتالمتحدةاألمريكية
 المحور الثاني

 9191-9191البرازيلية  –العالقات االمريكية  

  الرئيس سياسة ويلسونكانت (99)(Woodrow Wilson)وودرو تأثيرا، تمارس
تهوخلفيتهوحسبطبيع،نسبياعلىمسارالعالقاتبيناألمريكيتينعلىنحومتبادل

 كان الخارجيةاهتلويلسون السياسة في قليل اولويات،مام من كان تسلمههإذا عند
بالحريةالجديدةومعذلكأكدةمعروفالاالصالحيةسنالقوانين،9191عامالحكم
،الجمهوريينبأسالفهنيةتغيرالسياسةالخارجيةالعدوانيةالمرتبطةلبصورةعويلسون
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،ومما(99)عالقاتجيدةمعأمريكاالالتينيةدوقالأنالوالياتالمتحدةاألمريكيةتنش
الالتينيةبشكلعاموالبرازيلهدفع أمريكا اتجاه لالهتمامبالسياسةالخارجيةوتحديدا

البرازيليينالتقربإلىألمانياوالتعاملمعأوروباسةبشكلخاصمحاولةبعضالسا
وكانعلىراسهموزيرالغربيةعلىحسابالعالقاتمعالوالياتالمتحدةاألمريكية

(Lauro Müller)الخارجيةالبرازيليلورامولر
الذيكانيفتقدإلىالخبرةالتي،(99)

األمريكي الرئيس دفع مما برانكو ريو بها يتحلى سياسويلسونكان تجديد ةإلى
الالتينيةالوالياتالمتحدة أمريكا الدوالربفقام،تجاه وقاللسلفهتافتشجبسياسة

:"واحد من أهم أولويات إدارتنا الجديدة توثيق صداقتنا مع تلك دىخطاباتهفيإح

الدول التي تستحق الثقة في وسط وجنوب أمريكا الجنوبية وألجل الحفاظ على 

مصداقيتنا وعلى اهتمامنا لوالئك الذين يضعون ثقتهم فينا من القارتين"
.(91)

وتبنت التكامليحكومة ألجل طموحة أمريكالسونخطة السياسيواالقتصاديمع
ااألرجنتينوتشيليكونهوعلىالبرازيلويلسونإدارةالرئيساهتماموتركز،الالتينية

سكانً األكثر الالتينيةاوتأثيرًااألمم أمريكا كان،في موجودةتإذا العالقاتالوثيقة
العالق البرازيل مع األمريكية المتحدة الواليات تعامالت في وضعبالفعل التي ات

 برانكو، ريو االسبق البرازيل خارجية وزير المتينة األمريكيةجذورها االدارة فقامت
تصنيفمنزلةالبرازيلالدبلوماسيةعلىمستوىرفيعباألولىويلسونحكومةلخال
بقياًسا الالتينية أنويلسونوقالاألخرى،الدول فقط لتعيينالبرازيل تأهلت من

الالتينيةالوالياتالمتحدةاألمريكيةاماباقيالجمهورياتفيأمريكاالدبلوماسيينفي
 البحثعنويلسونوعلىالرغممنكلذلكفقدكانهدفاقل،صفةتمثيليةفلها

.(91)الالتينيةأمريكاوديةمعدولروابطاكثر
 معرضحديث أنعنويلسونفي إلى نوه الخارجية المتحدة الواليات عالقات

التجاري وفيالمؤتمر،الشقيقةاتالوالياتالمتحدةتنشدعالقاتجيدةمعالجمهوري
فيالمنطقةالجنوبيةالشرقيةمنالوالياتالمتحدةالواقعةالباماواليةالذيعقدهفي

بأنالمستقبلسيكونمختلفاأعلن،9191عاميومالسابعوالعشرينمنتشرينالثاني
في الغربينصفجدا أنعلىالوالياتالمتحدةاألمريكيةأنواضافقائاًلب،الكرة



 

 الثامن والعشرونالعدد  | 055

 م.د. عبد االمير حميد يحيى

طقائمةوالكرةالغربيعلىشرنصفقتهاومناصرتهاالبلدانالشقيقةفياتبرهنصد
وأكدبأنالوالياتالمتحدةاألمريكيةلنتبحثعنأيموضع،علىالمساواةوالشرف

.(95)دمإضافيمرةأخرىأليأرضبالغزوق
عاملسونالقائمعلىأساسالتعاونمعالدولالالتينيةفيأواخريلقدتجسدمبدأو

معالبرازيليصعيداألمنالمبنيةعلىاتفاقيةتعاونعلىالخطةوقدكانت،9191
 المعلومات في التبادل الحكومتينيتضمن االستبين مظلة دوقتحت لكل لةالل

دولانظمةبأنهاتدعمويلسونمناصرياستراتيجيةأىور،والحفاظعلىامنحدودها
 والشراكة التعاونالمشتركواالنفتاحالمنطقة إلىزيادة البعضإضافة علىبعضها

 المحصلة وفي األمريكية الدول سيبين التأثير أدنىاالوربيكون في المنطقة في
التعاونيالفكروعلىايةحالفان،ازدهارالتجارةويسهمفيمستوىلهويقللالصراع

،إذأنعلىالمنطقةللهيمنةاألمريكيقدغطىببطءعلىحركةالوالياتالمتحدة
الشخصياليشجععلىاستخدامالعسكريهعلىاالقلحسبرأياستراتيجيةويلسون

انأي الاالستخدام خياللعسكري يعد المشاكل فيحل مطروحعلىارًتدخل غير
.(96)الطاولةفيذلكالوقت

بالتعاملمعأمريكاالالتينيةبشأنعدماستخدامالقوةالعسكريةاطروحاتويلسونأن
صادق ةكانتغير حد ماإلى جليا هذا كان الثورةوقد -9199)المكسيكيةاثناء

(9191 االمريكية،وتدخل المتحدة العسكرتدخلتفقدالواليات القوات للوالياتية
شهرنيسانعامفيالحاديوالعشرينمنفيراكروزاحتلتميناءوالمتحدةاألمريكية

بهدف،9191 ويرتا فيكتوريانو سذال(Victoriano Huerta)إزالة عليهي يطر
ا عالنحكومتهوتكويندستورو،9191عامفيبدايةالثورةألجلإدارةشؤونهخالل

 استيراد إلى إضافة األلمانيةجديد ل،األسلحة فعل رد كان تدخلويلسونذا بان
.(91)األمريكيةالشراكةوالوحدةأهذااالمركانتهديدواضحالمبدعسكرًياالن

عروضالوساطة ويلسون حدوثحربقبل لمنع التدخل برازيل تقدمتبها التي
الملتويةحيالالحربونوليسسياسةإالأنالمتحدةوالمكسيكالوالياتمحتملةبين
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فأثارردفعلهالكثير،9196فيمنتصفعامالتفاوضساهمتفيالقضاءعلى
هذا.اثاردولالمنطقةوشراكةالحفاظعلىأمنويلسونفيسياسةمنالشكوكحول

بعالقاتهاةقريبماقويهخصوصامندولةتشيليالتيكانتإلىحدفعلالفعلردود
فقاعندماتكونالوالياتالمتحدةفيمثلهذاالمووكالعادةالمتحدةلكنمعالواليات

تلجأ وتخففمنردوداألفعالوهيالدولإلىمفتاحهذه البرازيللتحسينصورتها
متفشيلدىالدولالالبرازيلغيركافيةلكبحجماحالشكجهودوعلىأيحالكانت

.(91)الالتينية
 المحور الثالث

 9199-9191البرازيلية  –المريكية العالقات ا 

تأثيركبيرعلىعالقات،9191فيابعامكانالندالعالحربالعالميةاألولى
إذ،البرازيلالخارجيةمعالوالياتالمتحدةاألمريكيةوبريطانياوألمانياعلىحدسواء

فيحالةحيادمعجميعالقوىاعلنت بالغألمانياإبعد،(91)المتحاربةالبرازيلبأنها
وروسيا فرنسا مع حرب حالة في بأنها صدر،للبرازيل الحياوقد البرازيليدقرار

.(19)9191منابفيالرابع(990911)بموجبالمرسومرقم
قيهالتجميعاألطرافالمشاركةفيالحربعنداءمحايدإزالفهاالبرازيلموقرتكر
هاثابًتابقىموقفاكم،(19)أنهافيحالةحربمعالمانياتبلغهافيهمنبريطانيااشعارًأ

تلقيتاشعارً عامفيالرابعوالعشرينمنآباليابانمنرسمًياامنالحربعندما
.(19)9191

وتضررعلىالرغممنالمصاعبالتيواجهتالبرازيلإبانالحربالعالميةاألولى
)الشريكلرغممنإلحاحالبرتغالوبادانهجالحيبتجاريةاستمرتالحكومةالهامصالح

البرازيلبالغعندماقامتبإعلىالحكومةالبرازيليةبدخولالحربالتجارياالبرز(
ردتالحكومةالبرازيليةبانهادخلتالحرب،،9191اذارعامالعاشرمنافيرسميً
البأناليغالبرتبالغاإلعلى يعنيإعالنالحربمنجانبالبرتغاليعلىألمانيا

أنالحكومةالبرازيليةملتزمةبالسياسةالسابقةبلهادخولالبرازيلالحربإلىجانب
.(11)التيانتهجتهاوالقائمةعلىالحياد
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األولىدحياكان فيالحربالعالمية المحكالبرازيل بسببحربالغواصاتعلى
أل انتهجتها تمييزالتي دون إذمانيا الحكومةقامت، إلى مذكرة بإرسال البرازيل
يطالياوشرقالبحرالمتوسطلسواحلنحصارهاأاأللمانيةتؤكدلها بريطانياوفرنساوا 

ذرتكماح،طريقالغواصاتمنشأنهأنيمنعالمالحةالبحريةفيتلكالمنطقةنع
 للخطرجراءحربوهامنتعرضمصالحذاتهاالبرازيلفيالمذكرة مواطنيها حياة

.(11)غواصاتال
اإبالغالبرازيلبأنألمانيالديهبالحكومةاألمريكيةقامتانوممازاداألمرتعقيدا

أكدتالوالياتالمتحدةفيالمذكرةبأنهليس،ونوايابتجديدحربالغواصاتالعشوائية
برلينالديه في األمريكي السفير استدعاء سوى آخر ،وموظفيهخيار سوفوأنها

للعودةهجوازاتموظفيوهجواز،وارجاععلىالفورالسفيراأللمانيفيواشنطنترحل
.(15)إلىالمانيا

 البرازيلية الحكومة رد االمريكيةفي المذكرة على بأنها الحكومةسأوضحت تحمل
 حاالاأللمانية أي على البرازيلييندثمسؤولية المواطنين يصيب قد ،ة بضاعتهاأو

سفنهاأو إذا أدنى أو قابقوسين وألمانيا البرازيل الحرببين تخلتوبذلكستكون
عناألسسوالمبادئالمنصوصعليهافيالقانونالدوليواالتفاقياتالمبرمةالمانيا

.(16)بينالبرازيلوألمانيا
اريسفيبيالبرازيلبرقيةمنالسفيرتورد،9191عامبتاريخالخامسمننيسان

(Olinto de Magalhães)ماجالنديأولينثوس
السفينةغرقفيهاخبراورد،(11)

بارانا المانية(Parana)البرازيلية قواصة من (11)بهجوم ، بعد 99على مناميال
،(11)انقاذالباقينقتلوافيحينتمةإنثالثبحاروردفيالبرقيةكمابارفلورساحل
 وفي السابع نيسان من 9191عام من، رسمية اشعار البرازيلية الحكومة تلقت

ليسفلذلكباراناالسفينةمعلوماتعنفقدانتتلقايالحكومةاأللمانيةتفيدبأنهالم
كان إذا بحريأولغمسفينةكاننتيجةغرقالبوسعالحكومةاأللمانيةأنتقررما

فيلبرقيةوأوردتفياالطوربيداتااللمانية،بسبب األلمانيةالتتردد بأنالحكومة
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وحداتالبحريةانثبتانهذهالكارثةقدسببتهالحكومةالبرازيليةلاسفهاالتعبيرعن
.(19)االلمانيةاإلمبراطورية

عبيرعنكتقامتالحكومةالبرازيليةوقدالسفينةباراناكبيرةجدافغرقتداعياتتكان
ستةموظفينمنبإعفاء،9191ثينمننيسانعامالثالمنالمانيابتاريخااستيائه

فيالمانيايةالملحقيةالبرازيلاللذينتقلدوامناصبدبلوماسيةفيحملةالجنسيةألمانية
فيالعملوالحقوقالمترتبةعليهاوهمكلمنالتيقضوهامبدوناحتسابخدمته

مير(Heinrich Holche)هنريكهولش وهيرمن ،(Hermann Meyer)وادوارد ،
فلورنس(Eduard Dettmann)ويتمن وأتاليا ،(Atalia Florene)وسيغفريد ،
(Hechler Mathias)،وماثياسهشلر(Siegfried Ballin)بالين

.(19)
البرازيليةأ الحكومة األمريكية الكونغرسوفيالوقتذاتهبأن بلغتالوالياتالمتحدة

فكانرد،9191اعلنالحربرسمًياعلىالمانيافيالسادسمننيساناألمريكي
المبادئواالسسالمعلنةمنقبلحكومةالوالياتنفسعناعًاالحكومةالبرازيليةودف
ال األمريكية المتحدة احتجاجًوصديقة التي الحرة المالحة معوقات على تضرا

وبموجب الحيوية وهاإعالناتمصالحها السابقة بسبب السفينة قررتبارانانسف
فيالحاديعشرتعليقالعالقاتالدبلوماسيةوالتجاريةمعالمانياالحكومةالبرازيلية
.(19)9191مننيسانعام

 األجواء هذه مثل الحيادالملبدةفي يعد لم وألمانيا البرازيلية الحكومة بين بالغيوم
البرازيلية الخارجية السياسة في ف،مكان رئيس رسالة البرازيلالفي يجمهورية

 فينسيسالوبراس
(11)

 (Venceslau Brás)،بأنأكدإلىالكونجرسالبرازيلي فيها
البرازيلفيمايادح،9191عامالخامسوالعشرينمننيسانكررتالحكومةالبرازيلية

:"لقد قمنا  القولبعاوت،حالةالحرببينالوالياتالمتحدةاألمريكيةوألمانيابيتعلق

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 

سياسةوالمتحاربة وأنه يجب الدفاع عن المصالح الحيوية ألمريكا"  على اكد
القار ذاتيالتضامن الوقت في على لحكمه متروكة الحرب اعالن مسألة ان
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الكونجرسالوطني األمريالوأكدعلىضرورة تفاهممعالوالياتالمتحدة واختتمكية،
 علىايقرار سيكونتأكيًدابخصوصالحربالكونغرسالبرازيليسيتخذهبالتأكيد

األمريكيةوكانالمقصوللتفاهمالرائع انهدمنكالمبينالبرازيلوالوالياتالمتحدة
مبنيعلىالتفاهمبينألنهموفقللحربالعالميةاألولىسيكوندخولدخولالبرازيل

 األمريكية المتحدة الواليات ضمنت أن بعد السيما واستقرارللالطرفين أمنها برازيل
وأأسواقهامنأيردتفعلمنقبلالدولاألخرىسواءكانتفيأمريكاالالتينية

 .(11)لمانياا

اال التزامهاستمرت بعدم األلمانية الحكومة قبل من االستفزازية بوقفحرباعمال
الغواصاتااللمانيةقامت،9191عاموبتاريخالثانيوالعشرينمنأيارالغواصات

 البرازيلية السفينة الذي (Tijuca) تيجوكابإغراق االمر اخرى سفن ثالث وفقدان
.(15)اعالنالحربعليهااعدتهحكومةالبرازيلبمثابة

الثاني في حزيران من 9191عام ، رقم المرسوم 10966)صدر ما( نصعلى
 .(16)يلي
(الصادرفيالخامسوالعشرينمننيسانعام990151المرقم)إلغاءالمرسوم:أوال

،والذيجددتالبرازيلمنخاللهحيادهافيالحرب.9191
االستيالءعلىالسفنالتجاريةااللمانيةالتيترسوافي:تخويلالسلطةالتنفيذيةبثانًيا

موانئالبرازيل.
.المراسيمفتحاالعتماداتالالزمةلتنفيذثالثا:

الغاءجميعالترتيباتالسابقةالخاصةبالحياد.رابًعا :
:(11)(ونصعلىمايلي990599وفيذاتاليومصدرمرسوماخرحملالرقم)

 مصادرةجميعالسفنااللمانيةالتيترسوافيالموانئالبرازيلية. -9

 رفعالعلمالبرازيليعلىالسفنااللمانيةباعتبارهاسفًنابرازيلية. -9

 جميعالترتيباتخالفذلكتكونملغية. -1
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فيرسالةفمنجانبالوالياتالمتحدةاألمريكيةحيباإلجراءاتالبرازيليةبترقوبلت
هاوجه الرئيس ويلسون فيها :"اسمحوا لي أن أعبر لسعادتكم باسم شعب جاء

وحكومة الواليات المتحدة سرورنا الصادق وترحيبنا الودود الذي به نرحب 

بمشاركة جمهورية البرازيل العظيمة معنا واألمم المتحدة األخرى في الحرب ضد 

الصداقة التي جمعت كال  ألمانيا لقد كان عملكم في هذه اللحظة من األزمة يشد روابط

الجمهوريتان معًا
.(11)"

رئاسةوكان البرازيلالرد يليالرئيسرسالةعلىيةجمهورية :" اشكر ويلسونما

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 

ا هو الحال بالنسبة لألمة األمريكية العظيمة والدبلوماسية للتضامن القاري ومثلم

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 

،  لقد قامت الشعوب الحرة لألمريكيتين لو كان محل نزاع أو خطر في العالم القديم

لم تكن هنالك   ...طموحات اي البرازيل بتسوية كل تساؤالتها الخارجية وليس لها 

أي مناسبة كان من الممكن أن توحد قلوب البرازيل والواليات المتحدة مثل الفترة 

الحالية يسودها االضطراب والكفاح"
.(11)

السادسوالأعلنت يوم فيصبيحة ألمانيا الحربعلى تشرينالبرازيل من عشرين
 األول (59)9191عام ، البرازيل تبرير رئيسإلوجاء لسان على الحرب عالن

البرازيلي البةالجمهورية :"أن الحرب بين البرازيل وألمانيا انما جات بسبب قول

الهجمات اال إنسانية المتكررة من الجانب األلماني والتي عرضت مصالحنا وحياة 

وأبدايانيا باألعمال العدوانية المنافية للحضارة"مواطنينا للخطر واستمرار ألم
مالدفاععنحقوقاألمفيالوفاقاستعدادهللتعاونمعدولرئيسجمهوريةالبرازيل

.(59)التيانتهكتباستمرارانتهاكاصارخامنقبلالحكومةاأللمانيةعلىحدقوله
دخولالحربالعالميةاألولىواختيارهالإلىدوافعالبرازيلمنالمهماننشيرهنا

األمريكية فيبعضالباحثينالمختصينبذكرتعزيزالعالقاتمعالوالياتالمتحدة
أسباببعدةالبرازيلللحربتتمثلدخولأندوافعفيهذاالصددالشؤوناالمريكية

:منأهمها
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عتس -9 اللالبرازيل أن إلى وأشارت الجنوبية أمريكا على معلهيمنة تقارب
احتمالقيامووبناءبحريةقوية،يعززالعالقاتالتجاريةسالوالياتالمتحدةاألمريكية

حتىاالرجنتينتحسبلهاحساباتواعطائهاالدافعموقعهافيالقارة،تحالفلتعزيز
 .البرازيلمغبةاياعتداءعلىمنالقويلفرضسيطرتهافيالقارةوتخويفها

فيالبرازيلبعلتأم -9 التيبذلتها انتهاءالحربالعالميةاألولىوالجهود د
تضمندعمالوالياتالمتحدةاألمريكيةسمنهاإعالنالحربعلىألمانيابأنهابالحر

البرازيلعلىحصةفيايترتيباتبعدالحرب.فيحصول

برازيلالإلىالموفدمنقبلالحكومةاالمريكيةهيلاحدالمدربينفرانكقالالنقيب
:" ان انحياز البرازيل الى الواليات المتحدة األمريكية والتأييد الذي رافق ذلك ئاًلقا

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 

االمريكيةفيرسالةلمكتباالستخباراتالبحريةكماوردالجنوبية"  القوى في أمريكا
تهديداألرجنتينبيتمثلأنالسببالحقيقيمنإعالنالحربعلىألمانياكانادعت

البرازيلعلىالوالياتاكتسبتناوبالتالياراالبرازيليةباغراقالسفينةلبرازيلالبسببل
 األمريكية كحليفمنالمتحدة نفسالوقتأخضعتثم في للرقابة اما،األرجنتين

ماتالواليدفه األولىاتونزاجالبرازيلفينالمتحدة فتمثلفيالحربالعالمية
 البرازيل لمكاكاستخدام امريكانةبوابة في االقليمية االمريكية المتحدة الواليات

يدلعلىاندخ،(59)الالتينية جةصفقةمعالوالياتلالبرازيلالحربتمنتيوومما
لدخولإلىجانبهافيالحربلمعالبرازيلتفاوضهاالمتحدةاألمريكيةوخاللعملية

على(Domício da Gama)دوميسيوداكامالسفيرالبرازيليافقاضدااللمانو
ةالتعاوندعماقتصاديوسياسيوفقاتفاقيبلوالياتالمتحدةمتمثلةلاعطاءتسهيالت

طرفينإذاالتقومعلىأساسالدفاعالمتبادلبينموقعةمعالرئيسويلسونالاالمني
 تعرض واحداهماما لالعتداء، وفق تلتزماالتفاقيةهذه المتحدة حمايةبالواليات

بعدمفرضالحظرعلىاضافةالىالتزامهاااللمانقبلمنجمتالبرازيلإذاماهو
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المتحدةقدالوالياتلالبرازيلإلىجانبودخأن.البرازيليةبعدالحربالسفنالتجارية
قدوافقتانادارةالرئيسويلسونىبالنسبةلباقيدولالقارةإضافةاليةهاأفضلحمن

 العلىمنح فرانكبووعلىلسانبرازيل (Frank Polk)لكمسؤولمكتبالحكومة
دوميسيوإلىبولككداكما،دوللقاءمشاركتهامعهمفيالحربلأفضلموقعبينا

لبرازيلإذاماتعرضتالالزملسوفتقدمكلانواعالدعمكامابانالوالياتالمتحدةدا
آخروالوالياتالمتحدةقداخذمنحىبعالعالقةبينالبرازيلاأنط.لهجوممنالمانيا

ترجعومنباقيدولالمنطقةيلسونإلىالرئيسواالقربخصوصابعدأنأصبحت
 ذلك في المتحدةاألسباب للواليات المستمر لدعمها العصبةوخصوًصا مقترح

التيوقفتإلىجانبالالتينيةفضالعنكونهاالوحيدةمنبيندولأمريكاةاألمريكي
.(51)الوالياتالمتحدةضدااللمان

البرازي فرالعالميةاالولىفيالحربلكانتمشاركة لطبيةلدوقعنطريقتقديم
بنشرقوات،9191البحريةالبرازيليةفيكانونالثانيعامعبةكماقامتشقالوفا

البحريةاألفريقيةقبالةالسواحلجبلطارقمضيقفييةالبحريةالبرازيل تحتقيادة
البريطانية لقواتها العسكري االستعداد عدم عن البرازيل مشاركة دفعوكشفت مما

البرازيلية الحكومة الوالياتتمإلى من والمعداتالعسكرية األسلحة شراء عقود ويل
األمريكيةوكانت هادخولالبرازيلاثناءالمتحدة ماسة تحديثإلىالحربفيحاجة

اتهاقو امنيةالبحرية استراتيجية ووضع فقدمتمتماسكة رسمي طلب إلىالبرازيل
 أمريكية المتحدة لالواليات بتزويدها االخيرةمدربين فيليبالمقدمفأوفدت

(PhilipWilliams)ليامزيو الكلية في التدريب ابتدأ عامالذي البرازيلية البحرية
فأبلىويليامزبالءحسنفيتصحيحجوانبالخللوتحسينمناهجالبحرية،9191

النقيبالبرازيليةواثنى دفيالبحريةالبرازيليةكوستا مجلسامامكلمةفييسيلفا
علىليالبرازيالنواب كفاءة فيرفع ويليامز مساهمة البرازيليةالبحرية النقيبوأكد
البرازيليةالىالنقطةالتياكتسبتهاانهفيغضونعاموصلتقواتالبحريةكوستا
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الوالياتالمتحدةفإنمايدلعلىمدىاهتمامعلىشيءدلوهذااناألمريكيةالبحرية
.(51)حصينفيامريكاالالتينيةدرعهاالتقويةالبرازيللكيتكونفي
جميعنيتهللنولسيوعلنأ،9191الحربالعالميةفيتشرينالثانيعامبعدنهاية

فيمؤتمرالصلحتزعمالوفد فرسايبقاعةباريسفيالذيعقداألمريكيشخصيا
 زعامته،9191عام كبيرينبفقوبلت واهتمام اوترحيب اوربا في أمريكاسواء

ا،الالتينية كلترحيبفتم بولسون ولكن عظيم دولة ورجل االوساطبطل بعض
وصورتهالعالميةكانتترىغيرذلكفمبادئويلسونأمريكاالالتينيةالدبلوماسيةفي

 سالم صنع انه بعلى وأمريكاكانتملوثة المكسيك في العسكرية التدخالت سجل
والكاريبي رفضه،الوسطى في وكذلك أمريكا سالمبالتينيةالاقتراحات مؤتمر عقد

فياالعداداألمريكيةالمستخدممنحينإلىآخرالوالياتتأثيرة،انلدولالمحايدل
،إلىثالثةأعضاءعضوينمنوفدهازيادةحجمساهمبمساعدةالبرازيللقدللمؤتمر

االخرىوالتياعلنت الالتينية امريكا دول اما المحور قطعتوأالحربعلىدول
العالقة تمتتنحيتها فقد فياإلجراءاتالعالقاتمعها مقارنًتاإلىدورثانويجدا

.(55)بمساعدةالوالياتالمتحدةاالمريكيةالبرازيلبالدورالذياحتلته
 )لرئيسالبرازيليإبيتاسيوبيسواالصلحفيباريسافيمؤتمرالوفدالبرازيليأستر

(56)
(Epitácio Pesso وكانت، البرازيلية الحكومة علىفيرؤية تقوم المؤتمر

المتحدةوبريطانياوفرنساالوالياتتشمللتمريرقراراتهداخلالمؤتمركتلةقويةتكوين
والبرازيل يطاليا فيورأت،وا  المشاركة الدول جميع حق من أن البرازيلية الحكومة

لبتالبرازيلفقططامطالبأمافيمايخص،الحربأنتشاركفيتسويةفرساي
بعدصودرتوالتيالواقعفيالمانيابيعالبنالمودعفيبنك)بليتشرود(بتسديدمبلغ

كماطالبالوفدالبرازيلياالعترافبملكيةالـ)علىالمانيااناعلنتالبرازيلالحرب
.(51)منالمانياالتيصودرتسفينة(15

ا الوالياتالمتحدة المريكيةمكاسبكبيرةتمثلتفياعترافحققتالبرازيلبمساعدة
االلمانية،وخطوطالبرقفيامريكا السككالحديد علىشركة المؤتمرونباستيالئها
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سفًناالالتينية، واعتبارها البرازيل صادرتها التي االلمانية السفن على واالستيالء
يعترفالمؤتمرونبديونالدائنينااللمانقبلال ولم كما جزءبرازيلية، حربوعدتها

.(51)منالتعويضاتعنالخسائرالتياصابتهاجراءالحرب
البرازيلي منعالقاتالبرازيلمعالوالياتالمتحدةكثفرئيسالوفد إبيتاسيوبيسوا
المشاركةفياللجنةالتيصاغتممامكنالبرازيلمناألمريكيةخاللالمفاوضات

ئمةفيمقاعدغيرداواحًدامناربعبرازيلالاصبحتذلكلبنودعصبةاألممونتيجة
.(51)مجلسالعصبة

الواليات بين العالقات في فتوًرا االولى العالمية الحرب تلت التي السنوات شهدت
فيالواليات لذلكحثتبعضاالوساطالحاكمة والبرازيلونتيجة االمريكية المتحدة

المدىالطويلوذلكلضرورةالعالقاتالمتحدةعلىتعزيزالعالقاتمعالبرازيلعلى
االقتصاديةبينالبلدين،واالهميةاالستراتيجيةالتيتتمتعبهاالبرازيلالشريكاالبرز

.(69)للوالياتالمتحدةفيالمنطقة
 المحور الرابع

 9199-9191العالقات االقتصادية االمريكية البرازيلية  

تعدإذ،علىإنتاجالقهوةوالكاكاووالمطاطيعتمداالقتصادالبرازيليبالدرجةاألولى
 ال البرازيل في الرئيسي المنتج آخريضاهيهالقهوة منتج العالقات،أي وكانت

القرن بداية في نشطة عالقات والبرازيل األمريكية المتحدة الواليات بين التجارية
 والبرتغالكانللبرازيلعالقاتاقتصاديةمعبريطانياوفرنساوبلوالعشرينكما جيكا

ففيأوائلة،االستحواذعلىاألسواقالبرازيليتأنالوالياتالمتحدةاألمريكيةحاولإال
بالنسبة حيوي أمر المتحدة الواليات مع التجارية العالقات كانت العشرين القرن

علىسبيل9191-9199بينعاميفللبرازيللكنهاكانتغيرمتناظرمنذالبداية
مقابل%منالصادراتالبرازيليةتتجهصوبالوالياتالمتحدة11حواليالمثالكان

.(69)%منالصادراتاالمريكيةالىالبرازيل905
الالتينيةفتحنشوب لوالياتالمتحدةاألمريكيةلالحربالعالميةاألولىأسواقأمريكا

 بسبب التأثيروذلك ضعف سمحالتجاري الذي األمريكالاالوربي نلمستثمرين
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االستهالكية السلع على الطلب سد األمريكية المتحدةفزادت،والمنتجات الواليات
األمريكيةمنعالقاتهااالقتصاديةمعالبرازيلالوبلفيجميعأنحاءأمريكاالالتينية
ةوقبلتالبرازيلزيادةاالستثماراتاألمريكيةفضالعناستيرادمنتجاتصناعيةعد

عدةيونكماوقعالبرازيل،السياراتوأمريكيةبمافيذلكالفحممنالوالياتالمتحدة
.(69)المتحدةاألمريكيةالوالياتشراءالمعداتالعسكريةمنلعقود

لبرازيللتتأثرالتجارةالخارجيةلم،9191الحربالعالميةاألولىوحتىعاممنذبداية
النشاطالتجاريمنقبلألمانياعرقلةمنالحربعلىالرغممنالمحايدفهابسببموق

 غير الغواصات حرب استخدام طريق العن الصادراتولمحدد حجم على لتعرف
.(61)اآلتيالبرازيليةالىالوالياتالمتحدةينظرالجدول

باألالفاالطنانحجمالصادراتالبرازيليةالىالوالياتالمتحدةيبين (9جدولرقم)
 ذرة فاصولياء رز لحمبقر منغنيز سكر العام
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 


 الازداد المتحدة الواليات بين تجاري نتيجةاالمريكيةنشاط مطردة زيادة والبرازيل
شريكتجارياألبرزللوالياتالمتحدةاألمريكيةالباعتبارهتجاهالبرازيلويلسونسياسة

االمريكية التجارة وبدت البرازيل البريطانيةمع للتجارة االكبر أمريكاالمنافس مع
 والالتينية عامة خاص،البرازيل بشكل كان يجمالأفقد قداالصادرات ألمريكية
افتتاحفرعلمصرفنيويوركفيالعاصمةالبرازيليةوتم،دوالرثالثةملياراتتجاوزت
.(61)(Rio de Janeiro)جانيروريودي
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الرئيسويلسون أنشأ عام الحربي،9191في  Military Trade)مجلسالتجارة

Council) سوالذي واصبح والواردات الصادرات مراقبة خالله من وكالةأهمعى
.(65)فيالبرازيلالتوسعاالقتصاديوعززطوارئللحرب

المواداالستهالكيةوترديمستوياتةشحنالبالدمعانتعنددخولالبرازيلالحرب
اثرسلًبااألجور البحريلنقيبفقدكتبا،علىالمصالحاألمريكيةفيالبرازيلمما

ل)انيهاألمريكيفرانك تبدوا كطرقكثيرةلأوأنهناسيئةالظروفالداخليةهنا
التأثيرويبدوانهمنالصوابأننلفتانتباهحكومتناعلىأن تؤديإلىإنتاجهذا

كانتإشارةفرانكهيلعلىوجهالتحديد(هذاالوضعقديؤثرعلىمجرياتالحرب
االضراباتفيريرإناتقالواألحداث،إذتشيرإلىاالضراباتالعماليةفيالبرازيل

خطيرةجدابالنسبةللوالياتحالةرشوهذايؤمناجمالمنغنيزالبرازيلقدوصلتإلى
على كليا اعتمادا تعتمد ألنها األمريكية لتوريدالمتحدة المعدنالبرازيل واشار،هذا

إذ،يلفينفسالوقتإلىحالةعدموجوداستقرارفيجنوبالبرازليهفرانكنقيبال
اغاثةفييسهنالكماروانهلاألمريكيينمهددةبالداالخشابمصالحتجارقالبان
االحداثإلىاالفق هذه هيل انتجتحربالوارجع كلالتي تكلفة في كبيرة زيادة

.(66)غذائيةالموادالشيءالسيما
االمريكيالمرابطساهمالدعمالبرازيلياقتصادًيالدولالوفاقمنخاللتزويدالجيش

السيماندرةالمواردفيالتأثيرسلًباعلىالحالةالمعيشيةللسكانفيالبرازيلبالمؤن
عضالتوترويرجعالسببفيذلكإلىبعضالخالفاتبالتعاونبينبمر،الغذائية

تعهدتبهماإعطاءرفضتالوالياتالمتحدةانبعد،9191االقتصاديةخاللعام
بينالبلديناتدراصالوقدنتجعنهابعضالعراقيلفي،تجاريةمنتسهيالتللبرازيل

العالقةبينالوالياتالمتحدةتحولتهالوالياتالمتحدةبعدلبخصوصالمواداألولية
قدوالبرازيلاكثرتوتًرا،ويرجعاصلالتوترإلىانتسعيرةالبنمنالجانبالبرازيلي

البرازيليةالىحدكبيرابتداءمننشوبالحربواستمروالتيانعشتالتجارةارتفعت
هذااالنتعاشالىبدايةالعشرينات،وألجلحفاظالبرازيلعلىاسعارثابتةللبنسعت
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ارتفاعأسعارادتهذهالخطوةإلىتخزينالفائضمناإلنتاجوقدمخازنلبناءإلى
تجارته ونمو البن كبير عنبشكل السوقالوالياتحويلفضاًل إلى المتحدة ت

.(61)لقهوةلاستهالكي
كانتمحوراهتمامالنتجارةالبرازيلتجاريبينالبلدينالانتهتمسألةسرعانما

تأولاالانهافيالعالمبشكلكبيرسلطتهامتناميغاالخيرةوركونالوالياتالمتحدة
المفاوضاتبدأتالوالياتالمتحدةوالبرازيل،9191عامالبرازيلوفينهايةباهتماًما

 البلدين بين المشتركة المصالح الىحول تجارتهاضافة مناإلىحماية صناعتها
االمريكيفيالبرازيلجانبالتسليحفقدكتبالسفيرفيوخصوصامنافستهابريطانيا

يطانية)انوجودالبحريةالبر(Edwin Vernon Morgan)إدوينفيرنونمورغان
الىتوليها اضافة الفوالذ يسيطرونعلىمصانع فهم لنا فيالبرازيليشكلمنافًسا

جميعتغلقالوضععلىماهوعليهفسوفالدفاععنالمناطقالساحليةواذابقى
شراءاحتياجاتهامنعلىتقدمالبرازيلقدبانموركانلقدشعر(العسكريةمصانعنا

وهذاامًراخطيرفيالبرازيلرالوالياتالمتحدةاليدالعلياالدولاالوربيةعندماتخس
.(61)األمريكيةبالنسبةللوالياتالمتحدة

 تضاعفت ذلك كل رغم اصالوعلى االمريكيةدرات خاللوالواردات البرازيل إلى
ال مطردةحربالعالمية بصورة ذلكبصورةاالولىوبعدها إلىويعود اهميةأساسية

اهم واعتبارها جهة من لتصريفمنتجاتها كسوق المتحدة للواليات بالنسبة البرازيل
موردللبنوالكاكاووالمنغنيزوالمطاطالذيتحتاجاليهالصناعاتاالمريكيةمنجهة

 اخرى، البرازيلحتىعام  من يعادل9199فتضاعفتالوارداتاالمريكية بما
.(61)الثالثاضعاف

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

.(19)يوضحكميةالقهوةالمستوردةإلىالوالياتالمتحدة
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وتفاوتاسعارهاكميةالقهوةالمستوردةإلىالوالياتالمتحدة(يوضح9الجدولرقم)
9199-9191للمدة

بالدوالر السعربالطن كميةالقهوة/طن العام  
9191 910961 6990619 
9191 990919 1110195 
9195 910996 6990119 
9196 910911 5110999 
9191 990696 1190951 
9191 10111 1590191 
9191 990161 909960161 
9199 990595 1690151 


 سبق مما يتضح الواليات هيمنة على الالمتحدة كماالسياسة البرازيل مع تجارية

االوربيةلتبقىاسواقحاولتالوالياتالمتحدةوصدأبوابالبرازيلبوجهجميعالدول
 منالبرازيل كثيًرا استفادتالبرازيل بالمقابل للوالياتالمتحدة حكًرا حركةومنتجاتها
لوالنشطةمنالتجارة .ىالوالياتالمتحدةاألمريكيةا 

 الخاتمة :

البرازيليةأنهاعالقاتقائمةعلىالمصالحالمشتركة-انمايميزالعالقاتاألمريكية
الجانبينهذهالمصالحإلىعمليةتكاملسياسيواقتصاديبينن،إذادتالبلديلكال

ل وهيئت ، توثق هذه منالعالقاتشخصياتسياسية البلدين كال وزيرامثالمن
ثيودورروزفلت،ثممرتوشخصيتهالرئيساألمريكيريوبرانكو،الخارجيةالبرازيلي

توليويلسون النهوضخالل تافتلتعاود فتورخاللرئاسة العالقاتبمرحلة هذه



 

 الثامن والعشرونالعدد  | 055

 م.د. عبد االمير حميد يحيى

 عام 9191الرئاسة الخارجية، السياسة في البرازيل اهمية االخير ادراك بسبب
االمريكية.

بدعممنالوالياتالمتحدةأمريكيةمساهمةفعالهفيالحربالعالميةيلساهمتالبراز
اسهمتوالفرقالطبيةكمابالموادالغذائيةدولالوفاققواتاألولىعنطريقإمداد

 العسكريةةبرازيليالالبحرية العمليات في واضًحا كاناسهاًما اشرافتوأن تحت
المتحدةوالبرازيلخاللالحربالعالميةالوالياتنالتعاونبيوامتد،البحريةالبريطانية

البرازيل الجيش تدريب إلى ياألولى وواستيراد الحربية الالمعدات وادخالذخيرة
تحسيناتعلىالبحريةالبرازيليةعلىيدخبراءامريكان.

حصلتعلى،و9191باريسعامموقًعامميًزافيمؤتمرالصلحفيلبرازيللكان
العصبة،وحصلتعلىمبتغياتهامنغيردائمةالعضويةفيأربعمقاعدنمواحدة

المؤتمرالسيمافيجانبالتعويضاتبدعمامريكيواضح.
امااالهدافالمتوخاةمنوراءهذهالعالقاتفقداختلفتمنبلدإلىاخرففيحين

اال تكون بأن بالبرازيل عالقاتها منوراء فيارادتالوالياتالمتحدة لها بوابة خيرة
لتحقيقجامعةالدولاالمريكيةوتحجيمالتدخلاالوربي، الالتينيةسعًيا بلدانامريكا
كانت االمريكية، للمنتوجات سوًقا الالتينية امريكا بلدان وباقي البرازيل تكون وان
البرازيلهياالخرىتسعىإلىاستغاللهذهالعالقاتلكيتكونفيموقعالقيادةفي

الجزءمنق الجنوبية،وبالفعلحلتالبرازيلمحلاالرجنتينفيتزعمهذا امريكا ارة
القارةاالمريكية.
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