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في البرازیل كانت طبیعة الهنود الحمر تمیل الى التحرر واالنطالق ومحاربة 

في حملتهم على العمل كل اشكال القهر والعبودیة فعندما استبعدهم البرتغالیون فشلوا 

في المزارع رغم التعذیب والقتل وهذا ما دفع البرتغالیون لشراء العبید من افریقیا 

وتشغیلهم في المزارع كما اسلفنا وبدا الهنود الحمر والنسل المختلفة الذي دعي 

(مامیلوكوس)وهو الجیل الذي تقدم الى اعماق البرازیل مكتشفا المناطق الجدیدة حتى 

وحدود (باراغواي) یتململ تحت وطأة الحكم البرتغالي والقوانین ندیز جبال اال

والتشریعات المجحفة التي سنها المستعمرون البرتغالیون من اجل تثبیت سیطرتهم 

على البرازیل وقد انفجرت ثورات من مناطق مختلفة من البالد ضدالسیطرة البرتغالیة 

ن من الهنود والمولدین التي احتكرت كل شيء دون اهل البالد االصلیی

(المامیلوكوس) وكان االخیرون یریدون ان تكون لهم حریة العمل والمتاجرة بدال ان 

تكون هذه كلها بید البرتغالیون وحدهم وقد اتصف المامیلوكوس بالعنف والقسوة ولم 

یكونوا یتورعون عن ارتكاب ابشع جرائم القتل واستطاعوا بهذه الصفات ان یستعبدوا 

كبیرة من الهنود الحمر وبیعهم لالقطاعیین واصحاب المزارع وقد ادى قیام هذه اعداد 

  الثورات واالنتفاضات الى اتخاذ السلطات البرتغالیة اجراءات وقائیة للحیلولة دون 

وزعزعت سیطرت البالد كان منها نقل العاصمة من ( باهیا ) توسیعها وانتشارها 

 1763) على ساحل المحیط االطلسي عام وهي داخل البالد الى  (ریودي جانیرو

واتالف الطرق الداخلیة وغلق االنهار بوجه المالحة للحیلولة دون اتصال البرازیلیین 



الثوار في مختلف المناطق مع بعضهم البعض االخر وبالتالي الحیلولة دون توحید 

سلطات قواهم لتشكیل خطرا كبیرة یهدد الوجود البرتغالي في البرازیل كما حرمت ال

  الكتب وتداولها ومنعت انشطة الصحافة وبناء المدارس والجامعات. ةالبرتغالیة طباع

ولكن على الرغم من هذه االجراءات فقد استمرت المقاومة الوطنیة في ثوراتها 

في اواسط القرن الثامن عشر وانتفاضاتها وجبرت حاكم البرتغال (الماركز بومباي )

ي البالد منها اعالن ان الهنود الحمر في البرازیل هم الى القیام باصالحات عدیدة ف

مواطنون احرار ال یجوز استبعادهم كما حرم تجارة الرقیق وبذلك انتهت العبودیة في 

البرازیل رسمیا في اواسط القرن الثامن عشر ، ولكن الرقیق بقیت تجارة مربحة 

توقفت نهائیا .  تمارس بصورة غیر قانونیة حتى منتصف القرن التاسع عشر عندما

كما قام (الماركیز بومباي) باجراء اصالحات اداریة في البرازیل فقد سمح 

للمامیلوكوس بتسنم المناصب االداریة المهمة بعد ان كانت محرمة علیهم في السابق 

بقیام بعض الصناعات الى جانب مصانع  وشجع توسیع االنشطة الزراعیة وسمح

دینیة الیسوعیة بناء على مطالب البرتغالیین السكر كما قام بطرد البعثات ال

طلب نابیلون بونابرت من البرتغالیون مساعدتها في حملة الموجودین في البرازیل 

الحصار القاري التي فرضها نابلیون بونابرت على بریطانیا في حربه ضدها لكن 

عان البرتغالیین الذین كانو تربطهم ببریطانیا عالقات صداقة وتعاون رفضت االذ

لمطالب نابیلون مما حمله الى قیام بغزو البرتغال التي لم تكن قادرة على التصدي له 

وقد سارع البریطانیون الى مساعدة العائلة المالكة البرتغالیة بتهیئة سبل الهرب لها 

عن طریق البحر الى البرازیل وقد امتالءت السفن البریطانیة التي نقلت العئلة المالكة 

وقد اعلن المیر یوحنا الذي كان یحكم البرتغال بصفته الغزو النابلیوني  بالهاربین من

وصیا على العرش نفسه ملكا على البرتغال والبرازیل أي انه عد البرازیل باعالنه هذا 

بلدا غیر مستعمر یقف على قدم المساواة مع البرتغال وامر باجراء بعض 

انشاء حقول .. لكن المقاومة االصالحات وبناء المدارس والمكتبات والمصانع و 

الوطنیة لم تهدأ بل استمرت ضده حیث نشبت عدة انتفاضات بقیادة (ثیرادنثیو ) لكنه 

عندما  1821استطاع اخمادها بصعوبة . وبقي یوحنا على عرش البالد حتى عام 

بدات البرازیل ثورة كادت تطیح بعرشه لو ال ان تدارك االمر ووقع الدستور الذي كان 



البرازیلیون یطالبون به ، وقد اتخذ قرارا بالعودة الى البرتغال بعد زوال الحكم 

  .النابیلوني عنها وترك ولده (بیدرو )مكانه في البرازیل وصیا على العرش 

حاول البرتغالیون بعد عوده ملكهم یوحنا الى البرتغال اعاده البرازیل الى وضعها 

ى الوطنیة البرازیلیة استطاعت التاثیر على السابق مستعمره تابعة  لهم الكن القو 

الوصي بیدرو الذي قام بارسال اسس االستغالل البرازیلي عن التاج البرتغالي ودفعهم 

الى رفع شعار االستغالل او الموت وقد عجزت القوات البرتغالیة التي جاءت الى 

زیل ثانیا مما البرازیل  عن اعاده الى شبونه وبالتالي عجزت عن اعاده احتالل البرا

وشكلت القوات  1822شجعه العالن عن نفسهم امبراطورا للبرازیل المستغلة عام 

البرازیلیة للدفاع عن استغالل البالد التي قامت بطرد الحامیات البرتغالیة الصغیرة 

الموجوده في البرازیل الكن الشعب البرازیلي اخذ یقاوم سیاسة بیدرو بعد ان رفض 

دیمقراطي لقد اصر على تعیین حكام المناطق دون انتخابهم من  حكم البالد باسلوب

قبل الشعب مما حمل الوالیات الشمالیة الى اعالن تمردها واتفصالها واعالنها قیام 

اتحاد كونفدرالي فیما بینها خارج سلطة االمبراطور فعمد االخیر الى ارسال قوات 

على نضامة واتساع نضام  عسكریة لقمعها مما ادى الى ازدیاد النغمة الشعبیة

المقاومة واتخاذها اشكال متنوعة حینها ادرك االمبراطور ایدرو عجزة عن اداره حكم 

البالد وخشي من تجدد الثورات والنتفاضات ضده في كل مكان مما یعرض عرشة 

الى الضیاع نهائیا فقرر التنازل عن العرش الى ابنه الصغیر بیدرو الثاني وترك 

لى البرتغال وقد تولى بیدرو الثاني العرش وهو بعد شن الخامس عشر البالد عائدا ا

من عمره وصط صراعات سیاسیة وطاحنة دموي بین االحزاب السیاسیة التي كان 

نضام الحكم الملكي   القائم واخرى ترید یرید بعده نضام الحكم جمهوي واخرى توید 

سه امبراطورا للبالد واستمر اعلن بیدرو الثاني نف 1840عوده بیدرو االول وفي عام 

أي قرابة النصف قرن انتعشت البرازیل نسیبا في   1889بحكم البرازیل حتى عام 

  فتره حكمة وقام في البالد مجلسان هما الشیوخ والنواب 

على اغرار النضام القائم في الوالیات المتحده االمریكیة وحكم االمبراطور بموجب 

تحرم تجارة العبید كان من بینها قانون ینص على  الدستور واصدر عدد من القوانین



اعتبار كل طفل یولد من ابیوین من العبید حرا منذ لحضة والدته وقد تطور هذه 

  نص على تحرحر العبید وتحریم الرق  1888القوانین الى قانون جدید صدر عام 

من  غیر ان البرازیل في عهده اشتركت في حربین طاحنتین كلفتها البالد الكثیر

بسبب نزاع الطرفین   1852/  1851الرجال والمال الولى ضد االرجنتین عام 

حول ملكیة الشاطي الشرقي لمایسمى (ریودي البالتا)التي تشكل في الوقت الحاضر 

بسبب تجاره   1870-    1865دولة ارغواي والثانیة ضد البارغواي بین عامین 

ئیس الجمهوریة خلفا له عند انتهاء مده قد جرت العاده في البرازیل ان یعین ر الرقیق 

دراسته بالتشاور مع العوائل المتنفذه وكبار العسكریین وحكام الوالیات البرازیلیة 

ویكون من اقوى واكبر والیتین برازیلیتین هما (میناس غیراییس)وا (ساو باولو)مما 

ة في اثار موجة من السخط والتذمر في انحاء عدیده من البالد وادت الى نهای

اثر تفجر ثوره قادها (جیتو لیو فار غاس 1930المطاف الى نشوب حرب اهلیة عام 

)في والیة(ریو غراند دوسول)رغم فیهاالرئیس البرازیلي (وسنغوس والین )على تقدیم 

استقالته وتسلم (جیتو فارغاس)كرسي الحكم ممثال الجناح من العسكریین والسیاسیین 

  و  في اجراء بعض االصالحات في البالدالقریبین الوطنیین الذین رغب
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