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Abstract:

This research discusses the diplomatic role

الملخص

of the United States in Bolivian Paraguay-

an War 1932-1938 .The background of this

يتنــاول البحث دور الواليات املتحــدة األمريكية war was based since 1932 to the conflict that

الدبلومــايس يف الحــرب البوليفيــة الباراغوانية occurred between the two countries and
 ،1938-1932فقد استندت خلفية الحرب منذ عام represented the biggest international con-
 1932إىل النزاع الذي نشــب بني الدولتني ومثلت flict in Latin America in twentieth century

أكــر رصاع دويل تم من خاللها خرق الســام يف .This war resulted from foreign purposes
قارة أمريكا الالتينية يف القرن العرشين ،فقد جاءت and interests represented in the imperial
هــذه الحرب ألغراض ومصالح خارجية متمثلة يف interests of American Standard Oil compa-
مصالح اإلمربيالية لرشكتي البرتول ســتاندرد أويل ny and British Shell company This war had

األمريكيــة ورشكة شــل الربيطانيــة ،وكانت لهذه big negative effects on the two countries as
الحرب آثار ســلبية كبرية عــى البلدين ،إذ ال تجد there was no mediation by traditional polit-

لها بوســاطة األنظمة السياســية التقليدية ،ولعبت ical regimes American Policy played distin-
الدبلوماســية األمريكيــة دورا ً مميــزا ً يف حل هذه guished role in solve this war represented in
الحرب املتمثلة بشخص الرئيس فرانكلني روزفلت the president Roosevelt and Secretary Cod

ووزير الخارجية كورد هل ،مام عملت يف الضغط Hill which worked in pressed on conflict-

عىل األطراف املتنازعة وحلّها بالطرق السلمية من ing parties and resolve it through the treaty
خالل املعاهدة التي ُعقدت عام .1938

❊

❊

❊

that was held on 1938.

❊

❊

❊
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المقدمـة

اكتشــاف آبار النفط يف هذه املنطقة ،وعام 1938

خل األطراف
ميثل نهاية النزاع بعقد االتفاق بعد تد ّ
املتمثلة بالواليــات املتحدة األمريكية واألرجنتني

نجحت السياســة األمريكية يف اســتغالل ظروف وبعض الدول األُخرى خشي ًة عىل تصدع االستقرار

الحرب لتحقيــق أهدافها يف أمريــكا الالتينية ،إذ يف املنطقة بالكامل.

ثبتّت وجودها وهيمنتها عليها من خالل اســتعامل يأيت أهمية هذا املوضــوع ال كونها حرب إقليمية
األســاليب االقتصادية والعسكرية والسياسية كافة ،فحســب ،وإمنا الــدور الدويل يف هــذه الحرب

خلت عصبة األمم يف حل النزاع،
ومتكنت من الحصول عىل امتيازات كثرية تسهم يف والس ّيام عندما تد ّ

منو االقتصاد األمرييك ،وربطت اقتصاديات معظم والــدور الدبلومايس املتميز الــذي أ ّدته الواليات
الــدول بعجلة االقتصاد األمريــي ،وتم ذلك من املتحدة األمريكية يف حســم هذا الرصاع الطويل

خالل ربطهم مبعاهدات الدفاع واألمن واالستقرار لغرض كسب استقرار دائم يف املنطقة.

أقسم البحث إىل ثالثة
املشــرك ،وهذا أعطى الحــق للواليات املتحدة واقتضت طبيعة املوضوع أن ّ

تناولت يف املحور األول التطورات
األمريكية يف استخدام القواعد واملطارات يف أي محاور رئيســة
ُ
وقت تشاء ،مع دور مميز من خالل عقد املؤمترات السياســية واالقتصادية بعد االســتقالل يف بوليفيا

واملعاهدات بهذا الخصوص.

والباراغواي ،إذ ركّز عىل الجوانب السياســية بعد

ولهــذه االعتبارات وقع اختيارنــا للموضوع « دور استقالل البلدين من االستعامر اإلسباين والجوانب

الواليــات املتحــدة األمريكيــة الدبلومايس يف االقتصادية التي أخذت تتطور من خالل اكتشــاف
الحرب البوليفيــة الباراغوانية  . »1938-1932إذ بعض املعادن املهمة والس ّيام القصدير يف بوليفيا،

تُع ُّد هذه الحرب واحدة من الحروب التي أ ّدت إىل وأخذت بعض الدول املجــاورة تلعب دورا ً كبريا ً
عرقلة السلم واالستقرار داخل القارة الالتينية وكانت يف إثارة الفنت والســ ّيام األرجنتــن التي كانت لها
متثــل دوافع الــركات النفطيــة اإلمربيالية رشكة مصلحة مهمة يف الحصــول عىل مناطق تعود إىل
اســتاندرا أويل األمريكية ورشكة شــل اإلنكليزية ،الباراغواي.

ت ُع ُّد الســنوات املمتدة بني عامي ( )1938-1932وجاء املحور الثاين :األســباب الرئيســة للحرب
واحدة مــن املراحــل املهمة يف تاريــخ أمريكا بني البلدين ،ومن األســباب املهمة التي أ ّدت إىل

الالتينية ،ميثل عام  1932بداية الحرب التي نشبت الحرب وهي دوافع الرشكتني األمريكية والربيطانية
بــن الدولتني املتنازعتني عىل إقليم الشــاكو بعد التــي عملتا عــى دفــع عجلة الحــرب من أجل
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مصالحهام الخاصــة يف الحصول عىل االمتيازات التي أعقبت االستعامر اإلسباين حكمت الطبقات
النفطية واالستيالء عىل النفط.

الغنية بشــكل مطلق وتآمرت عىل ســاحل بوليفيا

وتناول املحــور الثالث :الدبلوماســية األمريكية الباسفييك( ،)1عرفت بوليفيا تعديالً دقيقاً يف بنيتها

ودورها يف تسوية الخالفات ونهاية الحرب ،لعبت الزراعية منذ اســتقاللها السيايس يف عام ،1825

الدبلوماسية األمريكية دورا ً مميزا ً يف حل الخالف وهذه الحلقة دامــت حتى عام  1840تقريباً كانت
القائم والســ ّيام بعد مؤمتــر بوينس آيرس  ،1936املجموعات الهندية الزراعية خاضعة ملبدأ تأسيس
وكان لوزيــر الخارجيــة هــل والرئيــس فرانكلني اليــد العاملة للمناجم ،وقد احرتم اإلســبان تركيبة

روزفلت الدور الكبري يف حسم القضية ومن خالل « األيلــو « ليتمكنوا من فــرض الرقابة عىل الهند؛

توقيع اتفاق دائم.

لذلك وخالل مرحلة النضال من أجل االســتقالل

واعتمــد البحــث عــى مجموعة مــن املصادر ظلــت املجموعــات الهندية بعيدة مــن إطاالت
واملراجــع املتنوعة وتــأيت يف مقدمتهــا الوثائق اإليذاء ،فالنضال من أجل االســتقالل ضد االسبان
املنشــورة والكتــب الوثائقية ،واملصــادر العربية جمع الكثريين أن يثمنوا سلطة البوليفيني السياسية
واملع ّربة ،واألجنبية ،وكانت األجنبية خري معني لرفد واالقتصادية يف ظل املجموعات الزراعية الهندية
البحث مبادة علمية وتاريخية لها عالقة مبارشة.

أل َّن جــزءا ً كبريا ً مــن مناجم الفضــة كانت تحت

وأخريا ً فــإين ال أدعي الكامل؛ فالكامل لله وحده ،سيطرة االســبان االحتكارية ،ونتيجة لذلك النضال
وفقت يف هذا الجهد املتواضع لنيل االستقالل ومبســاندة الهنود الذين يتزعمهم
أرجــو أن أكون قد
ُ

بإعطاء البحث حقه وإلقاء الضوء عىل حرب أثرت سياسيون إقطاعيون ازدادت قوة األيلو الزراعية.
تأثريا ً بالغاً يف تاريخ األمريكيتني.

لقــد قامت الجمهوريــة عىل أكتــاف املجموعة

االستقالل يف بوليفيا والباراغواي

األيلــو بالدرجــة األوىل ،بعــد ذلك اشــت َّد النزاع

أوالً :التطــورات السياســية واالقتصاديــة بعــد الزراعية وتم انتــزاع نرص الجمهوريــة بدم الهنود
ضمن التعقيدات التاريخيــة التي نقلت بوليفيا من الســيايس عىل األرض وملكيتها وتزويد أصحابها

إمرباطورية األنكا إىل االستعامر الذي تبنى وسائل باملجموعات البرشيــة الكافية ،فعمدت الحكومة

القمــع األنكوية إىل بنية سياســية واقتصادية تولد الجديدة إىل تحســن أوضاع املزراعني لتكســب
منهــا الغــرق يف اإلمربيالية األنكلو -تشــيلية مام

((( جوليــو جوزي كيافيناتو ،بوليفيــا والبارود يف الحلق،

ســاعد عىل إيجاد الرشوط املالمئة لفقدان الجزء ترجمة :عــوين إبراهيم الديري ،املعرفــة للنرش والتوزيع،
األكرب من املتبقي من أراضيهــا ،ويف الجمهورية بغداد ،1990 ،ص .28
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مســاندتهم ،وقــد ضعفت األعــال يف املناجم شــخص ،إالّ أن مســاعي املهاجرين أودت بهذه
ومتكنــت املجموعــات الزراعية مــن خلق حياة التجربــة ألطامع اســتعامرية واســتغاللية فكانت

خاصة بها(.)1

اإلبادة للســكان األصليني والذين مل يحصلوا فيام

إ َّن التغيريات السياسية العديدة التي شهدتها بوليفيا بعد إالّ باالعرتاف بلغتهم رســمياً إىل جانب اللغة

جاءت نتيجــة املســاعي العديدة التــي حاولت اإلسبانية(.)3

النخبة السياسية القيام بها املتكونة من العسكريني لقد م َّرت العالقات الدولية يف نصف الكرة الغريب
واملثقفــن الحزبيــن والنقابيــن لتغيــر البنى بعمليــة تطور اســتمرت طويــاً ويف تلك املدة

االقتصادية واالجتامعيــة لبوليفيا والتي اصطدمت التي امتــدت عىل قرابة قرنٍ ونصــف القرن والتي

غالباً مــع الحقائــق والوقائع التــي مل متتثل ملا يبدأ تاريخها من ســنة 1810عندمــا بدأت حركة
يُنتظــر من هذه التغيريات الفوقية مع مردودات هذه االســتقالل يف أمريكا الالتينية ،كانت هناك فرتات

التغيريات ،إذ إ َّن املشــاركة السياســية قد توسعت من الصداقة والفهم والوحدة والتضامن ،كام كانت
لتوسع قاعدة العمل السيايس وتنقلها من مجموعة هناك فرتات أُخرى تتســم بســوء الفهم االحتكاك
صغرية إىل مجموعات كربى تضم السكان األميني والنزاع والرصاع .فانحدرت العالقات األمريكية يف

والفالحني ،واإلصالحــات االقتصاديــة (التأميم الســنوات األخرية إىل مستوى من أقل املستويات
وتوزيــع األرايض) إجــراءات ســ ّهلت عملية بناء يف التاريخ ،ومــن الرضوري أن يعــود إىل الوراء
قاعدة مهمة لبناء األمة والتكامل القومي للسكان( .)2ما يقرب من نصف قرن لنجــد فرتة ميكن مقارنتها

فقد عرفــت الباراغــواي تقدمــاً ملحوظــاً ومنذ عندما كانت تلك العالقات متصدعة كذلك وعندما
استقاللها عام  1813عىل يد حكامها .والباراغواي كانت مظاهر التمزق الشامل واضحة قوية(.)4

عرفت تاريخيــاً بتجربة املــزارع الجامعية تحت

هيمنة التنظيم الكنيس ،حيث عملت الكنيسة عىل ((( املصدر نفسه ،ص .114

حامية الســكان األصليني ،وهم مجموعة الكارين ((( وليام مانجر ،أزمة الوحدة األمريكية ومســتقبل منظمة
الذين شكلوا مجموعة سكانية كبرية حوايل مليون الدول األمريكية ،ترجمة :أحمد حســن إبراهيم ،مراجعة:
حســن الحوت ،الدار القومية للطباعــة والنرش ،بريوت،

((( املصدر نفسه ،ص .30

(د.ت) ،ص 7؛

((( إحسان محمد شــفيق العاين ،األنظمة السياسية لدول Hubert Herring, A. History of Latin America

أمريكا الالتينية ،مطبعة التعليم العايل ،بغداد ،1989 ،ص From The Beginings to Present, New York, 1997,
.117

.P. 316
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خلقـــت حروب االستقالل تجزئة أمريكا الالتينية اتســمت هــذه املرحلــة باالزدهــار والتقــدم

وإرث الحكم العســكري والكودية “  Caudillismاالقتصاديني ،بي َد أن ذلك أفرز نتائج ســلبية أهمها

“ الذي ك ّون ملا يزيد عىل قرن بعد االســتقالل عبثاً تفاقم اختالل التوازنــات اإلقليمية الداخلية نتيجة
ثقيالً عىل الحياة السياسية الداخلية يف دول أمريكا اقتصار التقدم عىل بعــض البلدان ،بل عىل بعض

الالتينية الناطقة باإلسبانية.

أقاليم البلــد الواحد التي أصبحت جــزرا ً متقدمة

والواقع أن املدة ما بني  1825وســبعينيات القرن مرتبطة بالعواصم االقتصاديــة وبقي بعضها اآلخر
التاسع عرش اتسمت بالرصاعات الداخلية والحروب يعيــش يف عاملــه التقليدي ،وازديــاد تبعية بلدان

التي دارت بــن دول أمريكا الالتينية وما نج َم عنها أمريكا الالتينية للخارج بســبب اعتامد الصناعات
من فــوىض وقيام أنظمة ديكتاتورية ،فمع أن معظم والســ ّيام التعدينية منها عىل ردم األسواق األجنبية
الدول حاولت تبني نظام الحكم الجمهوري وإقرار والســ ّيام اإلنكليزية واألمريكية الشــالية ووضع
املبادئ الجمهورية الليربالية الفرنســية واألمريكية يدها عىل ثروات أمريكا الالتينية املعدنية وصناعة

الشاملية ،فإ َّن مرحلة االســتقالل املبكرة اتسمت معالجــة املنتجات األساســية ،وتوجيــه التصنيع

باستيالء عصابات مسلحة تتألف من رجال الكوديو والتنميــة الزراعيــة بحيث يحقق مصالــح الدول
املولدين (بالبارغواي) وأصحاب األرايض الكريول الصناعيــة الكربى ،فقد أصبح ســادة االقتصاد يف

أمريــكا الالتينية كلها يقبضون عىل زمام الســلطة
األثرياء عىل السلطة يف أقاليم ع ّدة(.)1
وهكذا نشــأ تنافس ســيايس بني فريــق أصحاب التي يتقاسمونها مع قوى تقليدية أُخرى بعد الجيش
األرايض الكريــول ،وفريــق مالــي األرايض أقواها ،وإن كان يهدد هذا النظام املحافظ معارضة

والكوديــو املســتقلني ،كام نشــأ رصاع آخر بني ليربالية يف امليدان ،فإنها مل تكن تحظى بدعم أي

الصفوات املختارة الحرضيــة والكريول الريفيني قوة اقتصادية أو اجتامعيــة وملا وجدت الطبقات

حول ماهية النظام الحكومي ونشــطت الكاثوليكية املســيطرة أن الليربالية تناســبها قبلت بها بعد أن
الرومانية سياسياً للحفاظ عىل نفوذها ع ّمق فوىض ج ّردتها من جوانبها اإلصالحية كلها ،ومبا أن تطور
الحياة السياسية ،فنشــأ نظام سيايس اتسم بالعنف بلدان القارة الســيايس قد ارتبــط يف هذه املرحلة
وغلبت عليه العالقات الشخصية وعالقات القرابة بدرجــة ازدهارهــا االقتصادي ،فإ َّن مــن الصعب

واستغالل املناصب لخدمة املصالح الفردية.

تصنيفهــا يف فئات وفقاً لتطورها الســيايس أل َّن أياً

((( محمد أحمد ،أضواء عىل تاريخ األمريكيتني يف العرص منها مل يشــهد تطورا ً سياســياً وحيد االتجاه ،فقد
أدى الرصاع الفئــوي وما بني القوى املتنابذة الذي
الحديث ،دار بعل ،دمشق ،2009 ،ص .262
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كان يزعزع الحياة السياســية إىل تعاقب فرتات من اســتمرت ثالثني عاماً ،ويف عــام  1879اندلعت
الفوىض والديكتاتوريات(.)1

الحرب بني بوليفيا وتشــييل ،ونتج عن ذلك فقدان

كان طبيعيــاً أن بوليفيا من ناحية وبخالف الدولتني بوليفيا ملخرجهــا الوحيد إىل البحــر ،ويف نهاية
الســاحليتني األخريــن :األرجنتني وتشــييل ،مل القرن التاســع عرش ،ونتيجة الستفزاز أحد األثرياء

تأخذ بنظر االعتبار للمســتوطنني األوروبيني سواء من منتجــي املطاط دخلت بوليفيــا حرباً مل يكن
قبل االســتقالل أو بعده ،عىل الرغم من أن هذا مل لها ما يســ ّوغها مع الربازيل ،وكان طبيعياً أن تنترص

ٍ
ألراض
مينع األوروبيني الذين استوطنوا هناك من االستيالء الربازيل وتســفر الحرب عن فقدان بوليفيا
صح ادعاء األقليات أُخرى(.)3
عــى األرض والحكومة ،وإذا َّ
األوروبيــة يف بعــض الدول بــأن رعايــا البلد ال فقد كانت املستعمرات اإلســبانية موحدة يف ظل
يصلحون لحكم أنفسهم ،فقد كان مثل هذا االدعاء حكم اإلمرباطورية اإلســبانية ولكن وحدتها كانت
مدعاة للســخرية يف بوليفيــا أل َّن املواطنني هناك عىل أســاس التبعية السياســية واالقتصادية وعىل

كانوا قادرين عىل حكم أنفســهم ،وحينام عجزوا أساس تبعية كل قسم إداري تابع للحكومة اإلسبانية،
عن ذلك حكمت (بريو العليا بأكملها) وهو االسم وتكون تلك الوحدة عىل أســاس العالقات الوثيقة
الذي كان يطلق عىل بوليفيا يف ذلك الوقت بواسطة بني تلك البلدان بحد ذاتها( ،)4فــإ َّن

عوامــل

إسبانيا ،ونتج عن هذا أن قدمت سيطرة املستوطنني سياســية وجغرافية أو نقص االعتــاد االقتصادي
البيض وحكمهم أسوأ حكومات ميكن أن تتعرض املتبادل ،جعل تلك الجمهوريات الحديثة متباعدة

لها دولة يف التاريخ الحديث(.)2

فيام بينهام خالل القرن التاسع عرش(.)5

وقد حاول الجرنال أندريه دي سانتاكروز ( Andreإذ حــدث لهــذه الجمهوريــات الجديــدة بعض

 )de Santacruzوهو من ســالة اإلنكا – يف فرتة الخالفات واالنقســامات ،والذي عىل أساسها تم
الفوىض التي أعقبت االســتقالل تحقيــق النظام تحديد حدودها نتيجة لسياســة الواليات املتحدة

يف بوليفيــا ،ولكنه أقىص بواســطة املســتوطنني األمريكيــة الجديدة وهي سياســة الباب املفتوح
البيض الذين أودوا بالبالد إىل فوىض وحرب أهلية أمام نفوذ أوربا يف أمريكا الالتينية ،وكانت بريطانيا

((( املصدر نفسه ،ص .265-264

((( املصدر نفسه ،ص .43

((( هالكرو فرجســون ،ثورات أمريــكا الالتينية ،ترجمة(4) Fred Rippy, Latin America : A Modren Histo- :
عبد الرؤوف عز الديــن ،مراجعة :فتح الله الخطيب ،الدار
املرصية للتأليف والرتجمة ،القاهرة( ،د.ت) ،ص .42

ry, New York, University of Michigan, 1968, 372.
(5) Ibid., P. 373.
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هي الدولة الوحيدة املستفيدة لجني املكاسب ما القوة العسكرية(.)2

دامت الحكومة الفرنســية مل تكــن قد قررت بعدم غري بعيد أن دول أمريكا قد شهدت خالل هذه املدة

االعرتاف بالجمهوريــات الحديثة ،ومل تقدم عىل خمســة حروب مع بعضها البعــض ،ولكن حربني

ذلك إالّ بعد سنوات ع ّدة.

أو ثالثة حــروب منها كان لها تأثــر عىل املنطقة

إ َّن الواليــات املتحدة األمريكيــة والدول األوربية بشكل خطري ،وبني هــــذه الحروب والحرب التي
حاولت تســوية خالفــات أمريــكا الجنوبية ،لكن قامت نتيجــــة العرتاض تشييل واألرجنتني عىل

هاتــن القوتني ،عملتا يف تنافــس الدول الصغرية تشــكيل االتحاد الكونفدرايل بني بــرو وبوليفيا،
يف أمريكا الالتينية ،وأحياناً أًخرى جعلت من هذه عندما قام بذلك البوليفي أندريس سانتاكرو  ،فأعلن
الدول أن تخوض حروباً بعضها ضد بعض ،وقامت هــذا االتحاد خالل عــام  1835الذي أثار حفيظة

مبتابعة سياســات عدوانية ،وجعلت سكان أمريكا الجــران الجنوبيني لبوليفيا ،فقامت تشــييل بغزو

الالتينية تســعى للحصول عــى الحامية عن عقد جنوب البريو ،واحتلت مدينة أريكيبا ()Arequipa

األحالف أو الدبلوماسية املتعددة الجوانب( ،)1فإ َّن يف ترشين األول عــام  ،1837ولكن بعد أقل من
خالفات أمريــكا الالتينية قادت إىل مناحرات عىل أسابيع قبلت تشييل بعقد اتفاقية سالم مع بريو(.)3
الحدود بصورة متكررة والســيّام بعد استقالل هذه وعىل أثــر ذلك قام القائد األرجنتيني روســاس

()4

الجمهوريات ،وبعد انقســام أمريكا الوســطى إىل

(2) Arnold J. Toynbee, Survey of International

خمسة دول التي نالت اســتقاللها من إسبانيا ،مام Affairs, 1927, London, Oxford University Press,

أزعج هذه الدول تلك الخالفات الحدودية ،وأيضاً
مام زاد أكرث انزعاجها بعد االصطدامات املسلحة
الصغرية التــي دارت رحاهــا هنا ج ّراء السياســة

1929, P. 425.

(3) Rippy, Op.Cit., P. 427.

((( روســاس :هو مانويل دي روســاس ()1877-1793

توىل حكم البالد ما بني  1835إىل  ،1852مل تشهد القارة

التنافســية ،وكذلك محــاوالت ضعيفــة إلرجاع األمريكية الجنوبية دكتاتورا ً مثيالً له يف قســوته الشــديدة،

الوحدة السياســية ألمريكا الوســطى تحت تهديد وكانت لهذه القســوة من خاللها فرضت الســام الداخيل
وأرغمت الشــعب األرجنتيني عــى أن ينظر عىل مثل هذا
الهدوء عىل أنــه يشء طبيعي ،ولكن حينــا قام الجرنال

((( خالد عبد منّ ال « ،النزاعات الحدودية بني دول أمريكا (أوركوينــزا) ذو االتجاهات الوحدوية الهزمية بروســاس
الالتينيــة من عام  1825حتى عــام  ،« 1884كلية الرتبية يف املعركة املشــهورة ،وهي معركة مونت كاسريوس يف
للبنات (مجلة) ،مجلــد  ،27العدد  ،6بغداد ،2016 ،ص عام= = 1852قبلت الدولة التغري بطريقة ســلمية .للمزيد

.2000

يُنظــر :االن املــر ،موســوعة التاريخ الحديــث -1789
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( )Rosasبإرســال قوة إىل املقاطعة التابعة لبوليفيا بعد أن عملت مجموعة بالنكو والحكومة الجديدة
املعروفة باسم تاريكا ( )Tarijaيف شهر حزيران عام انفصلت عىل الفور للحصول عىل مساعدة من لدن

 ،1838إالّ أن رسعان ما اضطرت قوات روســاس الرئيس فرانسيسكو لوبيز ( )Francisco Lopezرئيس
من االنســحاب ،وبعد هذا االنسحاب مام عا َد من الباراغواي الذي كان له طموحاً يف الحصول عىل

جديد الرصاع بالتجديد عندما قامت تشييل مبطاردة نفوذ مشــابه للربازيل واألرجنتني يف األوراغواي،

قوات البوليفي كروز وعىل أثرها وقعت املعركة بني والس ّيام أنه كان عديم الثقة بنوايا الدولتني الكبريتني
الطرفني يف كانون الثــاين يف عام  1839وعرفت الربازيــل واألرجنتني ،وهذا ما دفعه أن يقوم بتنظيم

باســم معركة يونــكاي ( ، )Yungaiوأخذ االتحاد جيــش كبري واملحافظة عىل بنــاء بعض الحصون
الكونفدرايل ينهار ،بعد هروب كروز إىل األكوادور ،والقالع املهمة ومصانع لصناعة األســلحة ،وأخذ
حكومتي األرجنتني
ومن هناك ذهب إىل أوربا ،إذ تويف هناك ،وانتهت لوبيــز أن يقوم باالتصال مــع
ّ
هذه الحرب بني األطــراف املتنازعة عىل املناطق والربازيــل ليفرسا له وجهــات نظرهام بخصوص
التي أصبحت من حصة تشييل واألرجنتني(.)1

حكومة بالنكو يف األوراغــواي ،وقام باالحتجاج

فقــد كان للباراغواي نصيب من هذه الحروب التي عــى تواجد القــوات الربازيليــة يف األوراغواي،

دارت أحداثهــا يف الجنوب من القــارة األمريكية إالّ أن مثــل هذه القــوات من شــأنها إرباك توازن

الجنوبيــة ،بعــد مرور أقــل من عقد مــن الزمان ،القــوى يف منطقة البالتا ،وعندمــا تم تجاهل هذه
ففي نهاية عام  1864نشــبت هــذه الحرب نتيجة االحتجاجات التي تقدم بهــا لوبيز ،فإنه أخذ عىل
العداوات القدمية بني كل من الربازيل واألرجنتني عاتقه أن يبدأ بأعامل حربية ضد الربازيل ،وهذا مام

والباراغواي ،وكان الرصاع يدور هناك حول الحدود دفعه عىل عمل متهور يف احتالل أجزاء من مقاطعة
والتجارة فيام بينهم ،والشكوك املتبادلة بخصوص ماتوكروســو( ،)Matto Grossoوفضــاً عن ذلك

مؤامرات استعامرية قامئة(.)2

وبهدف غزو جنــوب الربازيل ،فإن لوبيز طلب من

الجارة األرجنتني السامح له من استخدام أراضيها
وتعرب إىل منطقة كوروينتيس ( )Corrientesوعندما

 ،1945ترجمة :سوســن فيصل الســامر ويوسف محمد رفــض طلبه من قبل األرجنتني ،وهذا مام دفعه إىل

أمني ،مراجعة :محمد مظفر األدهمي ،الجزء األول ،بغداد،
 ،1992ص .67

((( خالد عبد منّ ال ،املصدر السابق ،ص .2001

إعالن الحرب عــى األرجنتــن يف آذار ،1865

ويف هــذه األثناء فإ َّن فلوريس ســارعت يف فرض

 (2) Rippy, Op.Cit., P. 376.سيطرته عىل حكومة األوراغواي مبساعدة الربازيل
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وتشــكيل حلف رسي يضــم كل مــن األرجنتني بوليفيا إىل عقــد اتفاقية مع الربازيل مبوجبها متنح

والربازيل واألوراغواي ،وبهذا الحلف أصبح لوبيز األرايض الزراعية إلنشاء مزارع املطاط ،فضالً عن

يواجه عــددا ً ثالثياً ،وقامت الحــرب بني األطراف إبرام عقد لبناء ســكة الحديد بــن البلدين وتفعيل
واستمرت الحرب إىل خمس سنوات ،ومل تنت ِه هذه العمل بسكة حديد أريكا الباز لصالح بوليفيا وليس

الحرب إالّ بوفاة لوبيز ،وكانت تكاليف الحرب يف لصالح تشــييل ،وأخذ الرشوع بالعمل بإنشاء خط
األرواح واألمــوال كبرية جــدا ً ،ويف النهاية وقعت ســكة الحديد بني عامــي ( )1912-1904حينام

الباراغواي تحت احتالل التحالف وكبدته خســائر بدأ إنتــاج القصدير بصورة واســعة يف الصناعات
فادحــة ،وكانت لهــذه الحرب آثــارا ً واضحة جدا ً الحديثة(.)4

يف انخفاض عدد ســكان الباراغواي وس ّببت هذه فقد أخــذت بوليفيا أن تحــول اهتاممها إىل إعادة

الحرب الفقر واملجاعة يف هذه البالد(.)1

ثانياً :األسباب الرئيسة للحرب بني البلدين

النظر يف استثامر إقليم الشاكو ،وأدت تلك املطالبة

أن تكون أساســاً الحتــدام الرصاع بــن األطراف

اســتندت خلفية حرب عام  1932إىل النزاع الذي املتنازعة عىل هذا اإلقليم املهم ،وعىل الرغم من

نشــب بني الطرفني يف نهاية القرن التاســع عرش ،أن عدم وجود معامل جغرافية واضحة املعامل لهذه

ومثّلت أكرب رصاع دويل تم من خاللها خرق السالم املنطقة ،إالّ أنها كانت أساساً يف عدم الحدود بني
يف أمريكا الالتينية يف القــرن العرشين بني بوليفيا بوليفيا والباراغواي ،مع اختالف أهمية املنطقة لكال
والباراغواي البلديــن املتجاورين اللذين يعتمدان الطرفني ،فمن ناحية مثّلت ســيطرة الباراغواي عىل

عىل طرق الدول األُخرى ملرور بضائعهام؛ ألنهام أي جزء من إقليم الشاكو يعدو ذات أهمية كبرية لها
يف تصاعد أهمية هذه املنطقة الغنية باملعادن غري

بلدان مغلقا األرايض(.)2

وت ُعــ ُّد بوليفيا واحــدة من البلــدان املهمة إلنتاج املكتشفة(.)5
القصدير( ،)3ومن األمور املهمة التي قدمت عليها

(1) Ibid., P. 378; George Pendle Paraguag, Avaer-

and International Peace, New York, 1969, P. 96.

 ((( side Nation, London, 1956, P. 264.خالد عبد منّ ال ،اتحاد جامعة الدول األمريكية (-1933

عمن،
 )1948 (2) F.W, Gazer, The Boundary Controvesy in theدراسة تاريخية ،دار غيداء للنرش والتوزيعّ ،

 ،2018 Upper Amazon between Brazil- Bolivia and Peru,ص .107

(5) George Pendle, Paraguay Avaeside Nation, New York, 1934, P. 421.

(3) Peter Calvert, Latin America Inter Conflict

London, Oxford University Press, 1956, P. 264.
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إ َّن تاريخ بوليفيا الســيايس الحديث يبدأ مع أوىل الشــاليون وحدهــم لــي يديروا هــم املناجم

بــوادر املعادن وفعاليتهــا يف االقتصاد وابتدا ًء من ويخولوا رجاالت الثقة مقدرات البالد السياســية،
عام  ،1890مل تعد األوليغارنسية الجديدة املتمثلة ويف ظل هذه املرحلة الجديــدة من تاريخ بوليفيا
بباتينيــو وأرامايو وروتشــيلو وغريهــم تم تلطيخ تفاعلت التناقضــات األيديولوجية وأدت إىل ثورة
أيديهام بالسياســة غري القمعية ،وما عادت تشرتك وهذه املرحلة ستبدو شــديدة التأثري إىل أن كانت

مبارشة يف هذه األمــور ،بل راحت تعني القبضات حرب الشــاكو من عام ( .)1935-1932وستكون
الحديدية وعامل الجلد واإلرهــاب متحالفة بنوع العالمات الفارقة يف هذه املرحلة ثالثة عنارص مهمة
خاص مع الواليات املتحــدة األمريكية ابتداء من وهي :باتينيو والقصدير ،والقروض املســتثمرة من

عام  ،1920والسياســة األمريكيــة الجديدة بدأت الدول الرأســالية الكربى ،والنفط ورشكة ستاندرد

تبارش دورها يف هذا البلد ،وكانت رشكة ســتاندرد أويل ،وهذه العنــارص الثالثة مجتمعة العاملة تأثريا ً
أويل التي راحت تتقاســم مع ملوك املعادن تلك يف املجتمع البوليفي ،تؤلف إطار التطور السطحي
الرثوات هناك(.)1

لبوليفيــا الذي يتلقى نقل السياســة األمريكية التي

كان إنتاج القصدير يف عام  1890ال يتجاوز األلف حلّت محل اإلمربيالية اإلنكليزية(.)2

طن سنوياً ،وأخذ باالرتفاع منذ عام  1899إىل ثالثة لقد أصبح واضحاً إطار النظام االحتكاري املطبق
آالف وخمســائة طن ثم قفز إىل تسعة آالف طن يف بوليفيا ،وإذا كان ممكناً لهذا االحتكار االستنزايف

يف عام  ،1900وأصبحت الكمية بتزايد ،ويف عام أن يطبق يف هذا البلد بطريقة بشعة فأل َّن اإلمربيالية

 1905أصبح خمسة عرش ألف طن ،وبشكلٍ متوا ٍز أخذت تعمق جذوره من زمان بعيد بوساطة حلفائها
ارتفع الســعر وازداد الطلب مع اكتشــاف التقنيات الداخلني ،ولو أن اإلمربيالية اإلنكليزية – التشــيلية
الصناعية الحديثة لالستفادة من هذا املعدن ،وكام مل تدمر األســاس السوســيولوجي – االقتصادي

يؤكد القنصل اإلنكليــزي أن أوروبا وحدها كانت للجامعات الزراعية لتغرس مكانه صناعة املناجم
أكرب منتجة للقصديــر يف العــامل ،وباتينيو عملياً تحت ســيطرتها املطلقة مضعفــة بذلك الحكومة

هو ســيد كل يشء ،ودشــن القصديــر التطبيعات وقاضية عىل معنويات الكوادر السياسية ملا قبلت
االقتصادية الحديثة يف بوليفيا ،وراح أمراء القصدير

((( املصدر نفسه ،ص 57؛ �W.Dennis, Tacna and Ar

الجدد يتعاقدون مع األجانب والســ ّيام األمريكيون

ica An Account the chile Peruvian Boundary Dis-

((( جوليو جوزي كيافيناتو ،املصدر السابق ،ص .56

.Haven, 1931, P. 123

pute and of Its Arbitator by the United States, New
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بوليفيا كافة أشــكال التخريب التــي تعرضت لها ،أيدي املتمولني الصناعيني(.)2

وملــا كان ممكناً وســهالً لإلمربياليــة أن تترصف بدأت الدولتان استعداهام للحرب ،إذ قامت كل من

بالسياســيني والوزراء إىل حد تعيينهم عىل هواها بوليفيا والباراغواي بتشــييد حصونهام العسكرية،
وتســمية الرؤســاء والديكتاتوريــن ...هذا الجو وأخذا بإرســال عدد كبري من جنودهام إىل منطقة
الســيايس امللبد والذي بدأ يصفــو كلياً ملصالح الشــاكو ،يف بدايــة عــام  ،1928دا َر أول ِ
صدام

ســيمون باتينيو منــذ عــام  1906-1903عندما عســكري هناك ،ورسعان ما تم إخامد هذا الرصاع
وصل إىل الســلطة أحد موظفيه الجــرال مونتي كاد أن يوقــع الحرب لــو ال تدخل بعض األطراف
وتســلم رئاســة الجمهورية ،وقد ســمح باالنهيار الخارجية(.)3

الــذي ال يعوض عندا نقل باتينيــو يف عام  1924وبعد هــذه الحادثة ظلت األوضاع متوترة ،من دون

شــبكة مناجمه إىل الواليات املتحدة ،ومع ضعف التوصل إىل حســم النزاع القائم بني الطرفني ،كان
لصناعيي نظــام الحكــم يف بوليفيا غري مســتقر خالل هذه
الدولة كان طبيعياً أن تصبح السلطة العليا
ّ
القصدير أقوى فأقوى ،أولئك الصناعيني املرتبطني املدة ،وذلك يعود ألســباب عديدة منها الكســاد

بالخارج واملتحالفني مع اإلمربيالية املسيطرة عىل االقتصــادي وما طــرأ يف انخفاض حاد بأســعار

استنزاف بوليفيا( .)1إ َّن هذا الحكم عىل هذه الحقيقة القصدير يف األســواق العاملية ،وهــذا ما ترك أثرا ً
التي عانت منها بوليفيا ليس استنتاجاً أو تقديرا ً ،إنه كبريا ً عىل االســتقرار الســيايس ومــا صاحبه من

أمر حقيقــي تؤكده املصادر املوثوقة ،ومؤسســة اضطرابــات دفعت بالحكومــة املؤقتة بني عامي

« كوميبــول « التي تدير املناجــم منذ عام  )1931-1930( 1925إىل اتخــاذ تدابري فورية تخرجها
وتؤكد أن الرسقات تزيد عــى مليار دوالر ،وبهذا من هذه األزمــة وعملت عىل إجراء انتخابات وفاز

ميكن معرفة الرقعة التي بلغتها املأساة االقتصادية بها الزعيم دانيل ساالمانكا ()Daniel Salamanca
يف بوليفيــا ،ويتضح كيف حولــت اإلمربيالية بلدا ً الذي اصطدم بأول عقبة عند وصوله للســلطة وهو

رص عىل
من أكرب بالد العــامل مبناجمه الجميلة إىل احتياط وضــع البلد املــؤدي واملرتدي ،مــا أ َّ
معدين وشــعب من الجائعني البائســن ،ومل يكن إعادة وهيكلــة بناء بوليفيا ضمن خطط مدروســة

ممكنــاً لهذا التصعيد االســتنزايف أن يصل ببوليفيا
إىل هذا املســتوى لو مل يتم ســابقاً بيع البلد عىل

((( جوليو جوزي كيافيناتو ،املصدر السابق ،ص .92

((( املصدر نفســه ،ص 93؛ Irwin F. Gellman, Good

Neighbor Diplomacy: United States Polices in Lat.in America, 1933-1945, Baltimore, 1979,P. 188

(3) George Pendle, Op.Cit., P. 267.
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وتكتيكاتها التي ساعدته عىل وضع أول خطوة عىل حاولت الباراغــواي حل القضية املتنازع عليها يف
إقليم الشــاكو بالطرق الســلمية بعد مناشدة اتحاد

الطريق الصحيح(.)1

مل يكن وضع بوليفيا يف تلك السنوات بأحسن حال دول أمريكا يف التدخل لحسم املوضوع ،ولكنهم
من وضع الباراغواي ،فقــد دخلت الباراغواي يف مل يحصلوا عىل أي تطمني يف هذا الجانب والس ّيام

القرن العرشين بنظام متحفظ ،وكانت املشكلة التي بعد أن زادت حــدة التنافس بني الواليات املتحدة

تعاين منها الباراغواي من كل الحكومات املتعاقبة األمريكيــة وبعــض الــدول األُخرى عىل ســبيل
عىل الســلطة بيد قــادة دكتاتوريني مــن الجيش ،الحرص مع األرجنتني يف قضية إنشــاء اتحاد لدول
ومن جهة أُخرى عانــت من نقص كبري يف املوارد عموم أمريــكا ،وهذا ما كانــت الواليات املتحدة
البرشية والســ ّيام عدد الذكور كان قليالً جدا ً وهذا تفضله ولكن األرجنتني كانــت رافضة هذه الفكرة

مام تعذّر عليهم تشــكيل جيش مبســتوى جيوش من األســاس وتفضل العمل باتحــاد لدول أمريكا
الــدول املجاورة ،وهذا مام قلّــص من قدرة البلد الجنوبيــة ،لغرض إبعاد هيمنــة الواليات املتحدة

عىل مواجهة أي عدو أجنبي بنجاح ،ومن الطبيعي من زعامة هذه الــدول ،وفضالً عن ذلك كانت لها
جدا ً أن يرتكز اهتامم الجيش عىل التدخل بالسياسة طمــوح يف قيادة هؤالء للدولــة ،ولكن بعد تدخل
الواليات املتحدة األمريكية زاد من حدة االنشقاق

الوطنية لتحقيق غايته(.)2

وعــى الرغم من الصعوبات التي كانت تعاين منها واالنقسام داخل االتحاد(.)4

الباراغواي ،إالّ أنها لن تقف حائل أمام اســتعدادها أخذت بوليفيا بالتسلح استعدادا ً لهذه الحرب ،دفاعاً

لهذه الحرب ،أل َّن الحكومة أدركت بأن ال خيار لها عــن مصالح رشكة النفط األمريكية ســتاندرد أويل

ســوى الحرب ،الذي من خاللها تضمن حقوقهم التي كانت تسعى إىل وضع يدها بصورة كاملة آلبار
الوطنيــة فتحركــوا من أجــل خلق قوة جيشــهم ،البــرول ،وهذا مام دفع الباراغواي عىل نقض هذه
وجاءت املســاعدان التي مل تكن بالحســبان من الفكرة التي كانت هــي تتطلع من وضع يدها عىل

لدن األرجنتني وهذا مام أعطاهم الزخم الكبري يف هذه اآلبار البوليفية خدم ًة لرشكة شل اإلنكليزية ،فإن
إمربيالية النفط تقسم ينابيع اإلنتاج النفطي بالتوازي

املواصلة لالستعداد للحرب(.)3

ستاندرد أويل يف بوليفيا ورشكة شل اإلنكليزية يف

(4) Jose Felix Estigarribia, The Epic of the Chaco (1) Peter Calvert, Op.Cit., P. 101.

Marshal Estigarribias Memoirs of the Chaco War (2) George Pendle, Op.Cit., P. 264.
(3) Ibid., P. 264.

1932-1935, Texas, 1950, P. 10-15.

دور الواليات املتحدة األمريكية الدبلومايس يف الحرب البوليفية الباراغوانية ()1938 - 1932

أ .م .د .خالد عبد منّال الدليمي 409

األرجنتــن ،ومن أجل ذلك يقــود إمربياليو النفط التي جعلت رشكة شل اإلنكليزية تفتش عن إعالن
بلدين إىل الحرب دفاعاً عن مصالحهم(.)1

الحرب بواسطة البرتول ومن أجله ،ويف عام 1925

يبدأ وجود ستاندرد أويل الفعيل يف بوليفيا مع وجود بدأت بعض اآلبار النفطية بالتدفق يف بوليفيا ،وكان

رشكة ريتشموند ليفرنغ التي حصلت يف عام  1920انتشار صناعة السيارات أخذ يرفع إنتاج البنزين ،أما

عــى مليون هكتــار للتنقيب عن النفــط ،وبريدن بوليفيا فكانت ال تستهلك النفط الذي تنتجه رشكة

( )Preanالذي أســس رشكة للهدف نفسه وحصل ستاندرد أويل أل َّن كل إنتاج هذه األخرية تقريباً كان

عىل مليوين هكتــار للتنقيب عن النفط ،وبعدما تم معدا ً للتصدير( .)2ويف عملية التصدير وجدت رشكة
التحقق من وجود النفط ،أثر بصورة عامة عىل ذلك ســتاندرد صعوبة كبرية ،فهي كانت تسيطر بصورة
املوقف ،فقامت ســتاندرد أويل بعقد صفقة رشاء كلية عىل الحكومة البوليفية وال تســمح ألي رشكة
الرشكتني ،وبدأت العمل يف بوليفيا ،وكان البوليفيون أُخرى بالتنقيب عــن النفط وعىل وجه الخصوص

عىل علم بوجــود النفط بفضل التغريات التي كانوا رشكة شل اإلنكليزية املنافسة لها يف هذه املنطقة،
يلحظون آثارها منذ مطلع القرن التاسع عرش ،ولكن فإ َّن رشكة شل وبواســطة حليفتها األرجنتني كانت
مل يكــن لديهم القدرة التقنية واملالية الســتثامره؛ متنع الحكومة الباراغوانية إىل عدم السامح لرشكة
وقــررت حكومة باوتيســتو ســافرورا ( Bautistaســتاندرد أويل بشق قناة تســمح لها باستخدام نهر

 )Saverroraتخويــل االســتثامرات يف الحقــول الباراغواي كمخرج إىل األطلــي ،وتجاوزا ً لهذه
النفطية لرشكة ســتاندرد أويل األمريكية ،وســ ّنت املشــكلة عمدت رشكة ســتاندرد أويــل منذ عام

قوانني جديــدة لحامية عمق األرايض البوليفية من  1925إىل اســتعامل ممر نهــري رسي تحمل منه
أجل أن تبدأ رشكة ســتاندرد أويل االســتثامر ،ثم النفط إىل األرجنتني عرب نهــر الربميجو ،ويف هذه

تقرر قانونياً أن أية رشكة ال تســتطيع اســتثامر أكرث الطريقة الرسية متكنت الرشكة األمريكية من تهريب
من مائة ألف هكتار ابتدا ًء من عام  ،1921وطبيعي النفط إىل األرجنتني(.)3

أنه ال ميكن اســتغالل الحقوق النفطية الكبرية إالّ

بواســطة الحكومة ورشكة ستاندرد أويل التي كانت ((( املصدر نفسه ،ص 172؛
Ballasar Brame, American Solodority Conference

قد اشرتت تلك الحقول قبل تصديق القانون ،وهذا
ما أخال الساحة لرشكة ستاندرد ،وهو أحد األسباب

((( جوليو جوزي كيافيناتو ،املصدر السابق ،ص .71

The President of The Republic of Uruguay, U.S.A,
1939,P. 310.

جوليو جــوزي كيافيناتو ،املصدر الســابق  ،ص 73؛ )(3

Herbert S. Kein, “ American Oil Companies in
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إالّ أن هــذا األمــر مل يســتمر طويــاً ،رسعان أن الشــاكو وصوالً إىل األنديز لفرض السيطرة بصورة

كشــفت الخطة وأصبحــت مثار جــدل قائم يف كاملة عىل آبار النفط البوليفية ،وراحت اإلمربياليتان

الوســط الســيايس ،والســ ّيام بعد إعالن الحرب املتواجهتان تســتفيدان من الخالفات عىل ملكية
وتم الكشــف عن هذه الخطة من قبل أحد أعضاء الشكاكو وهي يف األصل خالفات قدمية للوصول

مجلس النواب يف األرجنتني ،كام يبدو لنا أن هذه إىل حرب أصبحت أسبابها مكتملة ،لغرض تحقيق
الخطة عىل الرغم من تضارب املصالح والتنافس ،مصالحهم عىل حساب الشعوب الفقرية ،والقضاء

إالّ أن الرشكة آثرت أن تقدم مصالحها عىل حساب عىل االعرتاضــات عىل ما تقوم بــه الرشكتني يف

الشعب البوليفي من خالل تصدير النفط وبيعه إىل أمريكا الجنوبية فإنهام راحتا تتســابقان للحصول
األرجنتني وثم إىل الباراغواي.

عــى حلفاء لهــا لــدى الحكومــات األمريكية

اجتمعت العراقيل واألزمات التي فجرتها الرشكتان واإلنكليزية واألمريكية الالتينية حتى يظن الجميع

النفطيتان أمــام الحكومة البوليفية التي ال بُ َّد لها أن أن ليس من خالف بســبب النفط ،وكان هناك جهد

تجد مخرجاً لهذه األزمة السياسية والتي تجد نفسها ينمو ويتخذ يف الرشكتــن حجامً كبريا ً هو تحويل
غارقة يف أزمتها االقتصاديــة ،فقد وجدت أن أحد النــزاع إىل حرب تحت شــعار (الــرف القومي)

الحلول هو إثارة الشعب البوليفي جراء االعتداءات املجروح(.)1

الباراغوانية املتكررة ،يف الوقت نفسه أكدت رشكة يبدو لنا مام تقدم ،بأن رشكة ستاندرد أويل عملت من

شل اإلنكليزية يف األوساط الدبلوماسية األرجنتينية خالل هيمنتهــا عىل كافة االمتيازات النفطية وفرض
أن رشكة ستاندرد أويل تفتش عن ممر نهري لتصدير سيطرتها أرادت من خالل هذه األزمة ،والس ّيام بعد
نفطها ،وذلك منذ وقت ليس بالقصري ،وفضالً عن كشف الخطة الرسية التي تقوم بها يف تهريب النفط

ان رشكة ستاندرد أويل راحت تسلح بوليفيا من اجل عن طريق الطرق الرسية واملعابر غري الرشعية بيعها

أن تغزو بها األرايض الباراغوانية ،وبالطريقة نفسها النفط إىل األرجنتني ومن ثــم يصل إىل الباراغواي
راحت الرشكة األمريكية تغذي الشائعات واألفكار وتســتخدم يف رشاء األســلحة ملحاربة البوليفيني،

يف أن رشكة شــل حليفة األرجنتني كانت تســلح وأخــذت تغذي هذه األزمة مــن كال الرشكتني التي

الباراغواي وتشجعها عىل أخذ املناطق الواسعة يف كانت لهام املصالح الخاصة ،وعملت عىل تحريض
 ((( Latin America the Boliviam Experience “ Inter-جوليو جوزي كيافيناتو ،املصدر السابق ،ص 74؛

Leslie B. Rout, Jr. Politics of The Chaco Peace American Economic Affairs, Vol.2, No. VIII, October, U.S.A. 1964, P. 47.

Conference 1935-1939, U.S.A, 1970, PP. 87-90.
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الطرفني والدعم بالخفاء باســم الدولتني ،وهذا مام الجمهوريــات األمريكية باســتثناء املتحاربة ،يف

أعلنت الحرب منذ عام .1932

واشــنطن بتاريخ  3آب  ،1932عىل صيغة إعالن

بعــد تــأزم الوضع بــن البلديــن ومــا أثارتهام موجــه إىل حكومتي بوليفيــا وباراغــواي ،إذ تم
الرشكتان من أمور ،وتسارعت األخبار إىل الجانب التجادل معهام بخصوص اللجــوء إىل التحكيم،

الباراغــواين بأن بوليفيا أخذت بالتحشــيد لقواتها وإجراء سلمي آخر ،فإ َّن الدول األمريكية سوف لن

العســكرية ،وجاء رد فعــل الباراغوانية مترسعة يف تعرتف بأي ترتيب إقليمي آخر لهذا الخالف ال يتم

منتصف عام  1932مبهاجمة بعض نقاط الحراسة الحصول عليه بوســائل ســلمية ،وال حتى برشعية
البوليفية عىل الجانب القريب يف منطقة الشــاكو ،الحيازات اإلقليمية التي قد يتم الحصول عليها من
وعىل أثر هذا التعرض أعلنت الحرب بني الدولتني خالل االحتالل أو الغزو بقوة األسلحة(.)3

لصالح الرشكات النفطية االحتكارية رشكة ستاندرد وعىل الرغم من الوساطات القامئة ،انشغل أعضاء

أويــل األمريكية ورشكة شــل اإلنكليزية ،وأخذت اتحاد الدول األمريكيــة يف بداية األمر مبعرفة من
أطراف أُخرى تدخل عىل الخط ،غري أن التشلييني املسؤول عن الحرب ،ومن هو املعتدي ،وبعد أن
كانوا متهيئني مبســاندة البوليفيني واملحافظة عىل تم التوصل ومعرفة من هو بــدأ أوالً بإطالق النار،

املصالح القدمية يف هذا البلد ،وأثبتت عملياً قدرة وكانت النتيجة أن الباراغواي هي من قامت بذلك،
بوليفيا عــى املقاومة ملواجهة العــدو املدعوم وتبع ذلك قرارا ً بفرض عقوبة وحظر توريد لألسلحة
من قبــل بعض الدول مثــل األرجنتــن ،وبوليفيا إليها ،وجاءت القرارات متنافرة بعدما اســتطاعت

كانت مدعومة لوجســتياً من رشكة ستاندرد أويل ،الباراغــواي مــن إخــراج بوليفيا بشــكل كيل من
وتشــييل( .)1وأخفقت جهود الوســاطة ملفوضية الشاكو ،ولذلك وجدت بوليفيا نفسها يف موقف ال
واشنطن للمحايدين(.)2

يُحسد عليها حينام تجدد الرصاع من جديد(.)4

مل تتوقف املســاعي عند هذا الحــد ،بل جاءت ومع امتداد الحرب يف بوليفيا والباراغواي من عام
وعــرض النوايا الحســنة من قبــل األرجنتني ،يف ( )1935-1932أصبــح واضحــاً جدا ً مخططات
إيقــاف تدهور املوقف إىل حالــة حرب فعلية ،ال رشكة ســتاندرد أويل التي ما يــزال ينظر إليها حتى

يُحمــد عقباها ،وبالتايل وقع عــدد من ممثيل كل

(3) Ibid., P. 155.

(4) Peter Calvert, Op.Cit., P.104; Ronald Hilton, (1) Jose Felix Estogarribia, Op.Cit., P. 27-30.

Who’s who in Latin America, Vol. VII. U.S.A., (2) J.Lloyd Mecham, Surrey of United States Latin
American Relations, Boston, 1965, P. 155.

1989, P. 75.
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يومنــا هذا نظــرة محتقرة يف أوســاط دول أمريكا املعارضني للحزب الجمهوري فقد تم فضح نوايا
الجنوبية ،ومع إحدى البعثات التي أرسلها مجلس رشكة ســتاندرد أويل ودورها التخريبي يف بوليفيا،

الشــيوخ األمرييك للتحقيق يف أســباب الحرب ،مــن خالل األدلة التي ق ّدمها حول قضية الشــاكو.

ومن الذي ميولها ،ازدادت االتهامات املوجهة إىل وجــاءت القناعات يف هــذه اإلدانــة والتهم التي

الرشكــة النفطية ،وبعد عودة البعثــة قدمت براهني وجهت إىل هذه الرشكة االحتكارية ودورها يف هذه
عــ ّدة تُدين بها رشكة ســتاندرد أويــل ،وقد فضح الحرب ،وعىل أثر هذه الخطبة ،تم اغتيال السيناتور

الســيناتور لونغ ذو امليول والقناعات الدميقراطية األمريــي داخل مجلس الشــيوخ ومل يكشــف

أرسار ع ّدة يف هذه الحــرب حني ألقى يف مجلس النقاب عن خيوط هذه الجرمية ،بل نسبت أهدافها

الشــيوخ يف  30أيار  1934خطاباً جاء فيه قائالً :إىل عالقــة عاطفية مشــبوهة ،وأمــا بقضية متويل
« كــا ميكن معرفــة األمر بوضوح فــإ َّن التمويل الحرب فقد قام بواســطة مرصف التشــيز مانهاتن
اإلمربيايل هو املســؤول عن الحــرب بني بوليفيا بنك ( . )Chase Manhattan Bankوعندما انتهت
والباراغواي ...فقد بدأ مؤخرا ً االســتثامر الحقيقي الحرب مل يكــن لدى بوليفيــا أي مبلغ تدفعه مام

للنفط الذي يســمى عرص الشــاكو يف الباراغواي جعلها موضوع هزء السياسيني والرأي العام ،فلامذا

وإن رشكة ســتاندرد أويل قد ح ّرضت عىل الثورات أخذ التشــيز مانهاتن بنك املجازفــة إذن؟ ألنه مع
يف أمريكا الجنوبية والوســطى واملكسيك ،ومنذ رشكة ستاندرد أويل كان ملكاً لرأس املال املخطط

توسع اســتثامرها للنفط ،اعتربت أنه من الرضوري لهــذا األخطبوط املايل ،وروكفلــر ،ووصل الحد
الســيطرة عىل أرايض الشــاكو ...والكل يعلم أن بتلك اإلمربيالية إىل قتل  90ألف بوليفي وخمسني
الشــاكو هو أرض باراغوانية بال منــازع وليس من ألف باراغواين يف هذه الحرب(.)2

شخص عاقل واحد يستطيع أن يزرع الشكوك حول بعــد أن اتضحــت األمور يف أوســاط السياســة
من يكون سيد الشاكو ،وبعد سلسلة من االتهامات األمريكيــة ،أخــذت عىل عاتقهــا يف التدخل من
انتهى السيناتور خطابه أن بوليفيا استفادت جدا ً من خــال الدور الدبلومايس إلنهــاء هذه الحرب؛ ما

األســلحة واملرصوفات الرضورية إلعالن الحرب لها من تأثر عىل املنطقة بصورة خاصة ،والســ ّيام
العدائية ضد الباراغواي «(.)1

ميكــن القــول إ َّن هذا املنشــور كان من

عندما جاء الرئيس األمرييك فرانكلني روزفلت عام

((( املصدر نفســه ،ص 76؛ Bryce Wood, The United

نقال عن :جوليو جوزي كيافيناتو ،املصدر السابق ،ص states and Latin American Wars 1932-1942, Nee
((( ً
.75

.York, 1966, P.187-188
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 1933وأخذ يطبق سياســة حسن الجوار يف هذه األمر وأعاقته ،مام أدى إىل إخفاق تلك الجهود يف
املنطقة املهمة ،ومــا نلحظ ُه يف الدور األمرييك واسطة مفوضية واشنطن للمحايدين .فقد تم عرض

بحل هذه األزمة.

النوايا الحســنة من األرجنتــن ،يف إيقاف تدهور

الخالف القائم ونهاية الحرب بني الطرفني

كل الجمهوريــات ،ويف  4أيــار  ،1933أعلنــت

ثالثــاً :الدبلوماســية األمريكية ودورها يف تســوية املوقف إىل حالة حرب فعلية ،بالتايل ،وقع ممثلو
خالل عقــد ثالثينيات من القــرن العرشين حدث املجموعــة األمريكية الجنوبية بأنها قد تخلّت عن
هناك يف أمريكا الالتينية عدد استثنايئ من الخالفات جهودها من أجل السالم عند هذه النقطة الحاسمة،

الدولية الحاســمة ،التي أنتجــت اختبارات عادلة أعلنت الباراغواي رسمياً حالة حرب مع بوليفيا(.)2

ومالمئة لكفــاءة إجراءات الســام املتفق عليها ،أكــد مجلس عصبة األمم ســلطته عــى النزاع يف

سنأخذ اآلن بنظر االعتبار عددا ً من هذه الخالفات  20أيــار  ،1933ومقرتحــاً رشوطاً للتســوية ،يف
بني دول أمريكا الالتينية ،غري مالحظني األسباب أو حني ص ّوت محايدو واشــنطن لتعليق نشــاطاتهم
مزايا النزاعــات ،بل باألحرى طبيعة ودرجة اللجوء وأكــدوا دعمهــم لجهود العصبــة ،ويف  19متوز
عينت املفوضية للعصبة ،مؤلفة من ممثيل إسبانيا

إىل التسوية السلمية والودية(.)1

قامت الوساطة يف خالف الشاكو ،أدت هذه الوساطة وفرنســا وبريطانيا وإيطاليا واملكسيك ،للتفاوض
أو ما تعرف مبفوضية واشنطن للمحايدين وضمت حول إيقاف االعتداءات وإجراء اســتجواب كامل

كل من الدول اآلتية( :الواليات املتحدة األمريكية ،حــول النــزاع ،ووصلــت املفوضيــة إىل أمريكا

كولومبيا ،كوبــا ،املكســيك ،واألوروغواي) إىل الجنوبية مبكرا ً يف ترشين الثاين ،كان املوقف عىل
إيقاف اعتداءات الشــاكو يف عــام  ،1929ولكن هذا الحــال فيام يتعلق بالشــاكو حني عقد مؤمتر
اندلــع القتال مجــددا ً يف عــام  ،1932وردا ً عىل مونتفيديو وكانت حالة الحرب التي اســتمرت يف

دعوة الباراغــواي ،أبرق رئيس مجلس عصبة األمم تح ٍّد لكل الجهــود من أجل تنظيم الســام رفضاً
إىل كلتــا الدولتني ،العضويتــن يف العصبة ،حاثاً واضحاً للتضامن األمرييك(.)3

عىل اإلجراءات الســلمية ،وردا ً عىل ذلك ،وافقت
الباراغواي عــى التحكيم ،لكن بوليفيا ماطلت يف

(2) Ibid., P. 155; Edelmon Alexonder T., Latin

American Governments and Politics, Washington,

(1) J.Lloyd Mecham, The United States and Inter

1965, PP. 22-24.

155.

ican Security P.156.

(3) J.Lloyd Necham,The United state Inter- Amer�- American Secuity 1889-1960, U.S.A., 1965, P.
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بعد التباحث يف اإلجــراءات البديلة للهجوم عىل مهتمني بشدة باملوضوع وعىل وجه الرسعة ناقشوا

قضية الشــاكو ،إما بالتعاون مع مفوضية العصبة أو الطرق الرسمية للفعل الذي عىل األرجح سيساعد

بالبحث بصورة مســتقلة عن تســوية .قرر املؤمتر يف الوصول إىل حل للصعوبات بني البلدين(.)3

استهل الرئيس األوراغواين كابريل تريا(Cabriel( )4
َّ
لصالح التعاون مع املفوضية ،وعينت لجنة خاصة،

بالتعاون مــع مفوضية العصبة ورئيــس جمهورية  )Terraباألصالة عن نفسه خالل املؤمتر ومحادثات

اســتهل مســبقاً املحادثات مبارشة مع كل من بوليفيا والباراغواي ،بهدف تحقيق
َّ
األوروغــواي الذي
املبارشة مع ممثيل الدول املتحاربة ،تدبرت تأمني تســوية للخالف .ويف خطابــه االفتتاحي للمؤمتر

اتفاق عىل هدنــة مؤقتة ،ســرى مفعولها من  19قائالً « :نحن نزهو ونفتخر بأنفســنا عىل كوننا قارة

كانون األول  ،1933إىل  7كانون الثاين 1934

()1

السالم والتحكم ...وال ميكن بقاء التقليد القضايئ

األمريكيــة ،باســتثناء الدولتــن املتحاربتني ،يف النبيل ألمريكا مدفوناً يف مستنقعات الشاكو «(.)5

واشنطن بتاريخ  13آب  ،1932عىل إعالن موجة (3) Report of The Delegates of The United States
إىل تلك الدواتني ،يف حال إذا تم التقاطع مع هذه of America To The Seventh International Confer-
الوســاطة يتم اللجوء إىل التحكيم أو إجراء سلمي ence of American States, Montevideo, Uruguay,
December 3-26, 1933, United States Government

آخــر ،مبا أن الــدول األمريكية ســوف لن تعرتف

بأي ترتيب إقليمي لهــذا الخالف ال يتم الحصول

Priting office Washington, 1934, P. 42.

كابريــل تــرا ( )1942-1873رجــل ســيايس من )(4

عليه بوسائل ســلمية ،وال حتى برشعية الحيازات األوراغواي ،تلقى تعليمه يف جامعة مونتفيديو ،حصل عىل

اإلقليميــة التي قد يتم الحصــول عليها من خالل شــهادة الباكالوريوس يف القانون عام  ،1895وتخصص
يف املســائل الرضيبية واملالية ،وبعد حصوله عىل شهادة
االحتالل أو الغزو بقوة األسلحة(.)2

عىل الرغــم مــن أن رصاع الشــاكو بــن بوليفيا

الدكتوراه ،وشغل منصب أستاذ االقتصاد السيايس يف كلية

الحقوق يف جامعة مونتفيديو ،شــغل مناصب دبلوماســية

والباراغواي مل يكن عىل أجندة مؤمتر عام  1933عــ ّدة=،ويف عام  1925شــغل منصب رئيــس للمجلس

لعموم دول أمريكا ،إالّ أن املســألة أصبحت أكرث الوطني ملدة ست ســنوات ،ويف عام  1931أصبح رئيساً
حساســية يف املنطقة ،ولهذا أخذت تنال اهتامما ً للجمهورية حتــى عام  ،1933هــذه املرحلة األوىل من
حكمه ،واملرحلــة الثانية من عــام  ،1938-1934وبعد
ً

كبريا يف املناقشــات واملحادثــات الخاصة بني

:ذلك ترك السياســة ،حتى وفاته عام  .1942للمزيد يُنظر
أعضاء الوفود عىل حد سواء ،فقد كان كل املمثلني
McGraw Hill, Encyclopedia of World Biography,
(1) Ibid., P. 157.

Vol.10, Washington, 1973. PP. 389-390.

(5) Report of The Delegates of The United States of (2) Ibid., P. 155.
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تزامــن مــع توقيع معاهدات الســام بــن الدول أن تكون جهودا ً عىل غرار مساعدة مفوضية عصبة
األمريكيــة ،أخذ لفت االنتباه عىل رصاع الشــاكو األمم وليس بافرتاض الصالحية القضائية للمسألة.

وإقنــاع كافة الوفود املشــاركة باملؤمتــر بأهمية وفهم متاماً بأن ال للمؤمتر وال أية لجنة أو مجموعة

تسوية النزاع ،وبدأ أعضاء املؤمتر كلهم أو بصورة من املؤمتر وال أية مجموعة من الدول املتمثلة يف
منفردة بالعمل عرب الصفة التمثيلية للدول األعضاء ،مؤمتر مونتفيديو لديها الصالحية يف أماكن العمل،

بهدف مســاعدة لجنة عصبة األمــم عىل الوصول وعىل هذا األســاس مل يتم القيــام بأية محاولة يف
إىل حل ســلمي وللضغط عىل الحكومتني القبول التدخل مبفوضيــة عصبة األمم ،وعىل العكس من
ذلك ق ّدم املمثلون الحكوميــون تأكيدات متكررة

بالتسوية(.)1

إ َّن لجنة عصبة األمم قــد أخذت علامً بالنزاع ومن عىل دعم مفوضية عصبة األمم يف املؤمتر(.)2

ثــم كانت يف منطقة الشــاكو ،وبالجهــود التي تم يف  15كانــون األول  1933يف جلســة اللجنــة
القيام بها بصورة منفصلة من الرئيس تريا ،بتشــكيل األوىل نفســها  ،إذ متت املوافقــة عىل قرار حول

لجنــة فرعية كلّفت بالنظــر يف الصيغة التي بها قد مصادقة معاهدات الســام ،بعد أن قُرئت الربقيات
يتعــاون املؤمتر مــع عصبة األمم يف املســألة ،املرسلة من رؤساء الدول اآلتية :الواليات املتحدة
وتألفت اللجنة الفرعية كل من وزراء خارجية الدول األمريكيــة ،واألرجنتــن ،والربازيــل ،وتشــييل،
اآلتيــة :األرجنتــن ،الربازيل ،بريو ،املكســيك ،وكولومبيا ،واملكسيك ،وبريو ،إذ أخذت الواليات

تشــييل ،و ُدعــي رئيس وفــد الواليــات املتحدة املتحــدة األمريكية عىل عاتقها حث املؤمتر عىل

لحضور كل من اجتامعــات اللجنة الفرعية خالل القيام بكل يشء يف وسعه لتعزيز حل سلمي للنزاع
انعقاد اجتامعــات اللجنة الفرعية ويف املحادثات القائــم بني بوليفيــا والباراغــواي ،إذ أبرق الرئيس

الخاصة بــن رؤســاء الوفود ،متت مناقشــة كل فرانكلني روزفلت رســالة نصها اآليت « :أمتنى أن
أعــر لفخامتكم عن أميل املتحمــس والورع بأن
طريقة ،وخطة وسياســة لخلق مشــاعر قوية للرأي
ّ

العام أو الضغط عىل البلدين املتحاربني للســعي تؤدي الجهود التي فهمــت بأنها تنبذ من املؤمتر،
إىل حل ال ُعقد واملصاعب ،وكانت اللجنة الفرعية فردياً وجامعياً عىل حد سواء والجهود التي تبذلها

متمســكة دامئاً باملوقف القائل بأن جهودها ينبغي عصبة األمم ،وفخامة رئيــس األوروغواي وأولئك
America, Op.Cit., P. 12.

الذين يتعاونون معه وكل الوكاالت األُخرى للتوصل

((( خلد عبــد منّ ال ،اتحاد جامعة الــدول األمريكية (2) Report of The Delegates of The United States of ،...
ص .112

America, Op.Cit., P. 13.
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إىل وقف للحرب املأساوية بني بوليفيا والباراغواي املفوضية ،ويف  24شباط  ،1934أوصت الدولتني

برسعة ونجاح كاسح «(.)1

املتحاربتني مبســودتها ملعاهدة الســام ،وحني

قادت جهود اللجنة الفرعية ومفوضية عصبة األمم ،قدمت االعرتاضات عــى املعاهدة كل من بوليفيا

فضالً عن جهود الرئيس تريا ،إىل توقيع هدنة سالم والباراغواي ،أصــدرت يف  12أيار تقريرا ً رصيحاً

بــن بوليفيا والباراغــواي يف  19كانون األول عام حول الحرب وحثّت عىل وضع حظر عىل األسلحة
 ،1933وأحدث إعالنها يف املؤمتر تحية حامسية لكال الدولتني(.)3

للــوكاالت التي عملــت بجد وجهد نحــو تعزيز بعد أن منــح مؤمتر مونتفيديو االعتبار للمشــاكل
تســوية ســلمية للرصاع ،فقد وجه رئيس مفوضية األمنيــة املجــردة املختلفة ،مل يســتطع تجاهل
عصبة األمــم مانيــه ( ، )Maneمبلّغــاً املندوبني الحقيقــة املحرجة بأن هناك حرباً رشســة ثائرة يف

بتوقيع الهدنة ومثنياً عــى املؤمتر وتعاونه املوقر منطقة الشــاكو غري البعيدة جدا ً ،وإن غض الطرف
والف ّعال قائالً « :إ َّن مفوضية عصبة األمم لها الرشف عن هذه األزمة ،كــا أيد بعض األعضاء يف اتحاد

من خالل وســاطتكم لعليا يف إعالم مؤمتر عموم عموم أمريــكا ،يعني االعرتاف بالعبــث التام ،مع
أمريكا املنعقد يف مونتفيديــو ،بأن حكومة بوليفيا ذلك ،مــا يحــزن ،إ َّن املجموع الــكيل لجهود

ردا ً عــى االتصال املوجه إليهــا من املفوضية قد املؤمتــر يف الوســاطة كان هدنة لثالثة أســابيع.

رس وكانت التأكيدات املألوفــة يف هذا املؤمتر حول
قبلت اليوم عىل هدنــة اقرتحتها الباراغواي ،وي ُّ
للمفوضيــة اإلعراب للمؤمتر عــن امتنانها لتعاونه مدى عمق تعلق الدول األمريكية بعملية التســوية
املوقر والف ّعال نياب ًة عن إعادة ترســيخ السالم بني الســلمية مقرتحاً مطروحاً ،وبســبب هدنة إطالق
النــار يف منطقة الشــاكو ،إنه مبثابة تفســر حول

البلدين»(.)2

إ َّن مــن األمل يف أن تكون مفوضيــة العصبة قادرة أهمية آلية السالم بني البلدان األمريكية ،وإن حرب

عىل تأمني قبول خطــة للتحكيم ،وبذا متتد الهدنة الشاكو واصلت مسارها املوحش والدموي ،إالّ أن
إىل ســام دائم ،قد تدمر بعد مدة قصرية ،وكان من الدول املتحاربة املستنزفة ،مل تعد قادرة بعد عىل
املســتحيل التغلب عىل مترد الــدول املتحاربة .االســتمرار بالرصاع .وحينها فقــط يف  14حزيران

وجــدد يف  7كانــون الثــاين  ،1934وأرصت  ،1935كان وســطاء بوينس آيــرس قادرين عىل
(1) Quoted in: Report of the Delegates of United

ضامن إنهاء مؤكد لالعتداءات ،فإ َّن مؤمتر بوينس

(3) J. Lloyd Mecham, The United States and In�- States of America, Op.Cit., P. 14.
(2) Queted in: Ibid., P. 14.

ter…, P. 157.
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آيرس للسالم ،إ َّن إنهاء االعتداءات يف الشاكو قدمت وهكــذا كان يف ذهن الرئيس يشء أكرث عاملية من
فرصــة للرئيس روزفلت القرتاح مؤمتر ســام بني حامية األمن مــن الحروب بني الــدول األمريكية
الدول األمريكية لجرد النظام األمني ،ويف الرسائل فقط ،فاألزمــة املتطــورة يف أوربــا التي متيزت

الشــخصية املرسلة إىل رؤســاء كل الجمهوريات بتعظيــم القوة النازية يف أملانيــا ،واحتالل إيطاليا
األمريكية يف  30كانون الثــاين عام  1936اقرتح ألثيوبيــا ،والهجوم الياباين عىل الصني أيقظ (أثار)
روزفلت مؤمترا ً اســتثنائياً (فوق العادة) يف بوينس شــبح حرب عامة أُخرى ،مع كل األخطار املالزمة
آيرس( ،)1لتحديد كيف ميكن حامية صيانة الســام للتــورط األمرييك ،وكان قانون الحياد لعام 1935

بني الجمهوريات األمريكية بالشكل األفضل ،سواء بوحي سلمي وانعزايل ،رد فعل إدارة روزفلت ،عىل

لرمبا عن طريق املصادقة الفورية عىل كل اتفاقيات الخطر ،وبات واضحاً ،يف سياق األشهر التالية قبل
الســام بني البلدان األمريكية التــي تم التفاوض انعقاد املؤمتر يف كانون األول(.)2

حولها مسبقاً ،أو عن طريق تعجيل اتفاقيات السالم إ َّن حكومــة الواليات املتحــدة أرادت من الدول
القامئة بأسلوب أثبتت التجربة بأنه األكرث رضورة ،األمريكيــة تنظيم جبهة محايدة مشــركة يف حالة

أو لرمبا عن طريق إنشــاء اتفاق مشرتك ،اتفاقيات حرب ال أمريكيــة .وبأخذ التوقــع املهدد لحرب

جديدة للسالم باإلضافة إىل تلك املصاغة مسبقاً ،أوربية عامة ،كانت هذه بنظر الرئيس روزفلت ووزير
يف الحقيقة أثبت اإلخفاق التام لصانعي السالم يف خارجيته كوردل هل( ، )Cordell Hall( )3املشكلة

الحرب بني بوليفيا والباراغواي الحاجة إىل إصالح

آلية الســام بني الــدول األمريكية ،لكــن بالدعوة (2) J. Lloyd Mecham, The United States and In-
إىل مؤمتــر ،كان لدى الرئيــس روزفلت هدفا ً آخر ter…, P.123; Pan America Union, Informer so Bra

ميكن االســتدالل عليه من خالل رسالته املوجهة

Los Resiltades De La Octava Conference International American II, 1939, P. 70.

إىل رؤســاء الدول األمريكية قائــاً « :إ َّن مثل هذه ((( كــوردل هــل )1955-1871( :رجــل دولة أمرييك،

الخطوات التــي اقرتحها قد ت ُك ّمــل وت ُع ّزز جهود ولد يف  2ترشيــن األول  1871يف مقاطعة أوفرتن ،بوالية

عصبة األمم ...يف السعي إىل منع الحرب «.

تينيس ،تخرج يف مدرســة القانون يف كمربالند ،وشــغل
عضوية مجلــس النواب بني املــدة ( )1921-1907يف

 (1) Ibid., P.122; Wilfrid Hardy, Calleott. Theاملرحلة األوىل ومن ( )1931-1923يف املرحلة الثانية،
 Western Hemisphere Its Influence on Unitedفقد شــغل رئاســة اللجنة القومية والدميقراطية ،وانتخب

 States Pdicies, The End of World WQar II, Texas,عضو يف مجلس الشــيوخ عــام  1931حتى عام ،1933
 1968, P. 518.وبعدها تم تعيينه وزيرا ً للخارجية من عام (،)1944-1933
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األهــم التي يواجههــا املؤمتر ،فقد شــعر الوزير السياســة األمريكية تجاه أمريــكا الالتينية ،وعىل

هل أنهام ال يجــرؤان عىل االنتظــار لغاية مؤمتر الرغم من عدم إعالن سياسة حسن الجوار مع فكرة

ليام املحــدد يف عام 1938؛ أل َّن األحداث كانت الفــوز بحلفاء ضد املعتدين الــا أمريكيني كانت

تتحرك برسعة جدا ً إىل ما بعد املحيطني األطليس هذه مــع هذا منتجاً ثانوياً مؤاتياً وموافقاً للسياســة
والهادي .وقال باستعادة األحداث املاضية والتأمل الجديدة ،فكان العامالن اللذان أسهام بصورة كبرية

فيها « :إ َّن الصداقة الحديثة الوالدة بني الجمهوريات يف زيادة التضامن بني البلدان األمريكية يف أيام ما

جلَــد والصالبــة « .فقد تم قبل الحرب العاملية الثانية(.)2
األمريكيــة تتطلــب ال َ

اختصار االهتاممــات األمنية ملختلف املؤمترات يف ظــل هذه الظــروف واملســاعي يف إنهاء هذه

حرصا ً عىل مشاكل العالقات بني البلدان األمريكية الحرب ،أرســل روزفلــت يف  30كانون الثاين من

كذلك ،قبل عام  ،1936مل تكن هناك صلة مبارشة عام  1936رســالة إىل رئيس األرجنتني أوغسطني

مــن الواضح بني األزمة العامليــة املتنامية وإعادة بيدرو( )3يؤكــد فيها أن االتفاقيــة التي عقدت بني

توجيه عالقات الواليات املتحدة بأمريكا الالتينية ،بوليفيــا والباراغواي التي جــرى التفاوض حولها
إ َّن الحقيقة القائلة بأ َّن الواليات املتحدة تخلّت عن مؤخرا ً يف بوينس آيرس التي منحت حكومة وشعب
التدخل واتخذت التزامات سياســة معينة مل تكن الواليات املتحدة األمريكية أعمق السعادة ،وقائالً

سببها أي خوف يتعلق باملوقف يف أوربا(.)1

فكانــت هذه اإلجراءات نتيجــ ًة لالرتفاع املفاجئ

(2) Ibid., P. 124.

للرأي العام يف الواليات املتحدة الذي أدان وشجب ((( بيدرو ( 26شــباط  11-1876كانون الثاين :)1943
ولد يف كمونسبيســيون دل أورغوا أنرتي ريوس ،انتقل مع
وتُع ُّد أحد أكرب إنجازاته عندما قام يف ترسيخ سياسة حسن عائلته إىل بوينــس آيرس ،وبعد أن أكمــل تعليمه الثانوي

الجــوار بني الواليات املتحــدة األمريكيــة ودول أمريكا دخــل إىل الكلية العســكرية ودرس الهندســة يف جامعة

الالتينيــة ،وحاصل عىل جائزة نوبل للســام عام  ،1945بوينس آيرس عام  ،1895أصبح مهندســاً عسكرياً يف عام

 ،1904وشــغل مناصب ع ّدة يف الدولــة منها عني عميدا ً

لدوره يف تنظيم األمم املتحدة ،تويف عام  .1955يُنظر:
 Encyclopedia Americana, Vol.23, New York, 1976,للكلية العســكرية يف عام  1915ومــن بعدها عام 1922

 P. 5.أصبح وزيــرا ً للحرب ،تــوىل بيدرو الحكــم بعد انقالب

 ،1930 (1) J.Lloyd Mecham, The United States and Inوبعد عامني أصبح رئيساً للجمهورية يف  20شباط ،1932 ter American…, P. 123; Arthur P. Whitaker, Theتويف عام .1943

 United States and Argentina, London, 1945, P.يُنظرMcGraw Hill, Encyclopedia of World Biog�   :
.raphy, Vol.1., Washington, 1973, PP. 389-390 124.
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يف نص الرسالة « :ألنها جعلتنا نأمل أن هناك تطلعاً أُخرى ال تقل أهمية عــا تقدم هي التأكيد عىل أن
مســتقبلياً شــديدا ً للتوصل إىل حــل دائم وعادل الحرب عطّلت التعاون األمرييك املشرتك(.)2

لهذا الرصاع املأســاوي بني بوليفيــا والباراغواي ،ميكن القول مام تقدم ،جاءت هذه الحرب ألغراض
الذي اســتمر ملدة طويلة ،وك ّبد الطرفان الكثري من ومصالح خارجيــة متمثلة يف مصالــح اإلمربيالية
لرشكتي البرتول ســتاندرد أويــل األمريكية ورشكة

الخسائر باألرواح ،واألموال «(.)1

أخريا ً تحقق السالم تحت ضغط الواليات املتحدة شــل الربيطانية  ،وكانت لهذه الحرب آثار ســلبية

يف عــام  ،1938ووافق عليه الطرفــان وبقية دول كبرية عىل البلدين ،وفيــا حصلت الرشكتان عىل

أمريــكا الالتينية ،وجاء ذلــك الضغط نتيجة ازدياد النتائج اإليجابية لهذه الحرب باملكاســب املادية
التوتر داخل الســاحة األوروبيــة ،وإمكانية اندالع والعمل عــى تهريب النفط ،وتحملــت الدولتان

الحرب فيها ،وإمكانية انتقال الحرب إىل الســاحة النتائج الســلبية ممثلة مبا أنتجته الرشكات النفطية

العاملية ،ومن ثم شعرت الواليات املتحدة بأن عليها من املشكالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية

أن تعمل عىل توحيد املوقف األمرييك للتعامل مع الناتجة من هذه الحرب ،إذ ال تجد حالً لها بوساطة
األزمات أو الحروب املحتملة ،ومن بني نتائج هذه األنظمة السياســية التقليدية .ولعبت الدبلوماســية

الحرب اســتطاعت الباراغواي اســتعادة األرايض األمريكيــة دورا ً مميزا ً يف حل هذه الحرب وعملت
التي فقدتها يف حرب الحلــف الثاليث ،أما بوليفيا يف الضغــط عــى األطــراف املتنازعــة وحلّها

فقد ضعفت كثريا ً وتفاقم الضعف بتأثري االنقســام بالطرق السلمية.

بــن الحكومة العســكرية والعامل الذين شــكلوا

العصب االقتصادي للبالد ،وأدت هذه الحرب دورا ً

بارزا ً يف التصعيد بني العنارص من األصول اإلسبانية
والهندية يف املجتمع يف منطقة أنديان ،وكان لهذا

التطور أهمية كبرية عىل بقية القارة ،فضالً عن نتيجة
(1) Quoted In: President Roosevelt to The President of Argentinal (Justs), Washington, January,

(2) Calvert, Op.Cit., P. 108; Fernander Artucia 30, 1936, F.R.U.S., Vol.V, Doc, 710, 1936. Gov-

Hugo, The Nazi Under Ground in south America, ernment Printing Office, Washington, 1954, P.
380.

New York, 1942, P. 270-272.
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الخاتِمة

نفســها غارقة يف أزمتها االقتصاديــة ،فقد وجدت

أن أحــد الحلول هــو إثارة الشــعب البوليفي ضد
االعتــداءات الباراغوانية ،يف الوقت نفســه أكدت

تتناول الحــرب البوليفية الباراغوانيــة ،التي كانت رشكة شــل يف األوساط الدبلوماسية األرجنتينية أن

أشــبه بالكارثة بني الطرفني وانتهت بانهزام بوليفيا رشكة ســتاندرد أويل تبحث عن ممر نهري لتصدير
أمام البارغواي الدولة األصغــر ،وإن كانت األكرث نفطها ،وللحصول عليه ،راحت تســلح بوليفيا من

متاســكاً – منها ،وأن الحرب التي نشبت المتالك أجل غزو األرايض الباراغوانية ،وبالطريقة نفســها
إقليم « جران شاكو « كان لها ما يربرها من جانب أو راحت ســتاندرد تغــذي الشــائعات واألفكار أن

آخر ولكن ميكن القول بأ َّن هذه الحرب قد فرضت رشكة شل اإلنكليزية حليفة األرجنتني كانت تسلح
عىل الجنــود البوليفيني من قبل حكومة قد فرضت الباراغواي وتشجعها عىل أخذ املناطق الواسعة يف

عىل الجنــود البوليفيني من قبــل حكومة ال متثل الشاكو وصوالً إىل األنديز لغرض السيطرة عىل آبار
الشعب ،وذلك خدمة ملصالح سياسية واقتصادية النفط البوليفية.

أجنبية مل يكونــوا ليهتموا بخــوض غامرها ،وقد إالّ أن اندالع هذه الحرب أخذت مســاعي الدول
دخلوا هذه الحرب بدافع من الع ّزة الشــخصية التي األمريكيــة يف التدخــل والســيّام بعــد مؤمتــر
كانت متنعهم من الفرار ،وقد خرست ما يقرب من مونتفيديو عام  1933وأخذت دول أمريكا الالتينية
عرشة آالف بوليفي نتيجة إلصابتهم باألمراض قبل تتوســط من أجل التوصل لحل النزاع بني الطرفني

أن يدخلوا غامر املعركة.

واســتطاعت بعد مؤمتر بوينس آيرس عام 1936

طان التمويل اإلمربيايل هو املســؤول عن الحرب التوصــل إىل حلول وأخــذت الواليات املتحدة
بني بوليفيا والباراغواي ،فقد بدأ مؤخرا ً االســتثامر األمريكية تلعب دورا ً مميزا ً يف الضغط عىل الدول
الحقيقــي للنفط الذي يســمى عرص الشــاكو يف املتحاربة والســ ّيام عندما عمل وزيــر الخارجية

الباراغواي ،وإن رشكة ستاندرد أويل قد عملت عىل هل ،والرئيــس فرانكلني روزفلت يف الضغط عىل

تحريــض الثورات يف أمريكا الجنوبية والوســطى الدول املتحاربة واســتطاعت إنهــاء هذه الحرب
واملكسيك.

عــام  1938بعقد اتفاقيــة تم التوقيــع عليها كل

واجتمعت العراقيل واألزمات التي فجرتها الرشكتان األطــراف املتنازعة والدول األمريكية األُخرى من

النفطيتان أمام الحكومة البوليفية التي ال بُ َّد لها من أجل الحفاظ عىل األمن واالســتقرار داخل القارة
أن تجد مخرجاً لهذه األزمة السياســية والتي تجد األمريكية والســيّام بعــد تغري سياســة الواليات
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Conclusion:

It deals with the Bolivian-Paraguayan war,
which was like a catastrophe between the

two parties and ended with the defeat of Bolivia against Paraguay, the smaller country,

albeit the most coherent - of them, and that
the war that erupted to possess the territory
of “Gran Chaco” was justified on one side or

the other, but it can be said that this war It
had been imposed on the Bolivian soldiers
by a government that had been imposed

on the Bolivian soldiers by a government
that did not represent the people, in order

to serve foreign political and economic interests that they would not have been interested in engaging in. They entered this war

out of personal pride that was preventing

them from escaping, and they lost nearly
From ten thousand Bolivians as a result of
disease before they entered the battlefield.

Imperialist finance is responsible for the

war between Bolivia and Paraguay, the real

investment of oil called the Chaco era has
recently begun in Paraguay, and Standard Oil has worked to incite revolutions in

املتحدة تجــاه دول أمريكا الالتينية واســتخدام

سياســة حســن الجوار وكســب الثقة بالواليات
.املتحدة من خالل هذه السياسة الناجحة

❊

❊

❊
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the American continent, especially after South and Central America and Mexico.

the change of US policy towards countries The obstacles and crises triggered by the

Latin America and the use of the policy of two oil companies combined in front of the

good neighborliness and gain confidence Bolivian government, which must find a
in the United States through this successful way out of this political crisis, which finds
policy.

itself mired in its economic crisis. The Argentine diplomacy stated that Standard Oil

❊

❊

❊

was looking for a river passage to export its
oil, and to obtain it, it began arming Bolivia
in order to invade Paraguayan lands. Andes
for the purpose of controlling the Bolivian
oil wells.

However, the outbreak of this war took

the efforts of the American countries to
intervene, especially after the Montevideo
Conference in 1933, and the Latin American countries started to mediate in order
to reach a solution to the conflict between

the two parties. The warring countries, especially when Secretary of State Will and

President Franklin D. Roosevelt put pressure on the warring countries and were able
to end this war in 1938 by concluding an

agreement signed by all the conflicting parties and other American countries in order

to maintain security and stability within
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :الكتب باللغة العربية

إبراهيم ،مراجعة :حســن الحوت ،الــدار القومية
للطباعة والنرش ،بريوت( ،د.ت) ،ص 7؛
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